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Förord
Johan Kling, Envicarta Naturgeografisk konsult och Peter Nolbrant,
Biodivers Naturvårdskonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län genomfört naturvärdesbedömningar för vattendragssträckan Möckeln-Väraberga samt Åsnens utlopp vid Hackekvarn
under hösten 2007. I uppdraget ingick att identifiera och avgränsa befintliga värdekärnor, att ge ett sammanfattande värdeomdöme, samt
lämna förslag till skötselåtgärder för att bevara och förstärka befintliga naturvärden i respektive värdekärna. I uppdraget ingår även en
översiktlig beskrivning av respektive delområde. Undersökningen
omfattar såväl hydromorflogin och biologisk mångfald.
Länsstyrelsen har inte tagit ställning till innehållet och de åtgärdsförslag som framförs i rapporten, utan inventerarna ansvarar ensam för
innehållet.
Länsstyrelsen
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Syfte
I sjöarna Åsnen och Möckeln samt i områdena kring dessa finns
mycket höga naturvärden. En del av naturvärdena har redan uppmärksammats och skyddats genom befintliga reservatsavsättningar.
De värden som finns i och i anslutningen till vattnet har dock varit
relativt förbisedda i tidigare arbeten med områdesskydd. Länsstyrelsen bedömer att det finns behov av naturvärdesbedömningar som
kommer att utgöra ett viktigt underlagsmaterial för det fortsatta arbetet med att skydda limniska objekt i Kronobergs län.
Syftet med denna rapport är att genomföra naturvärdesbedömningar i områden vilka i samråd med Naturvårdsverket bedömts
vara nationellt särskilt värdefulla. Länsstyrelsen har redan viss kunskap vad det gäller förekomsten av värdefulla arter som mal och
tjockskalig målarmussla inom de aktuella undersökningsområdena i
Helgeån. Målsättningen med denna studie är att utreda vilka ytterliggare naturvärden som finns, vilka hotbilder som finns, samt vilket
skötselbehov som föreligger.

Metod
Hydromorfologi
Hydromorfologin undersöktes genom att åka gummibåt längs de
flesta delsträckor mellan 7 till 9 september samt 28 oktober. Vid båda
tillfällena vara flödet nära högvattenflöde kring 20 m3/s. Sträckan
mellan Aspholmen ned till Helgeån utflöde i Delarymagasinet ansågs
allt för riskfyllt att kartera per båt på grund av kraftig forssträcka
med död ved i vattnet. Denna delsträcka undersöktes genom vandring längs stränderna.
Geomorfologisk kartläggning
Vattendrag är sällan stabila, med andra ord att vattendraget varken
domineras av sedimentation eller erosion i sin helhet. På lokalnivå
kan delsträckor emellertid domineras av erosion om någon nedströms liggande delsträcka domineras av deposition. I ett stabilt meandrande vattendrag skall det förekomma erosion i kurvorna och deposition mellan dessa. Man skall därför inte sammankoppla stabilitet
med att vattendraget inte förändrar sitt horisontella läge.
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Många vattendrag är i ett dynamiskt jämviktsförhållande med sin
omgivning. Med andra ord är vattendraget tillfälligt stabilt men kan
vid en förändring, till exempel ett extremt högvattentillfälle eller om
vattendragets lutning påverkas av byggande av kraftverksdammar,
tämligen lätt flytta vattendraget ur sitt stabila förhållande till ett instabilt tillstånd. En geomorfologisk kartläggning i ett vattendrag syftar till att redovisa terrängformer bildade genom strömmande vatten
med avseende på deras material, form, storlek, uppkomstsätt, utbredning och om möjligt ålder. Målsättningen med den geomorfologisk kartläggningen har därför varit att dels skapa ett underlag för
naturvärdesbedömning, dels öka förståelsen av Helgeåns processer
och dess stabilitet.
Det finns en rad olika terrängformer som bildas genom strömmande
vatten som dessutom ger information om processerna på den aktuella delsträckan. Förekomst av olika sand- och grusbankar i fåran, till
exempel mittbankar och sidobankar ger information om sedimenttransporten i vattendraget. Älvvallar är sidobankar som bildas i innerkurvan i en meanderbåge. Ofta kan dessa noteras som en serie
ryggar som följer kurvaturen. Förekomst av flera älvvallar tyder på
att fåran förflyttar sig i sidled. Förekomst av deltabildningar och depositionsformer säger mycket om sedimenttransporten eftersom dessa är ett direkt resultat av den totala sedimenttransporten i uppströms liggande delsträckor. Förekomst av dubbla flodplan, med
andra ord ett lågt liggande flodplan i den egentliga fåran tyder på en
minskning i fårans bredd vilket ofta orsakas av kraftig erosion i botten på grund av ett underskott av sediment.

Figur 1: Bron över Helgeån vid Möckelns utlopp, Byvärma. I detta fall är flödet
relativt hög, kring 21 m3/s med följd att vattennivån är endast ett par decimeter
från att täcka valven. Genom att bron uppstår så stor del av tvärsektionen är
den begränsande för flödet i Helgeån nedströms Möckeln.
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Även erosionsformer är viktiga att undersöka. Erosionsbranters läge
och storlek ger viktiga pusselbitar för att förstå delsträckans tillstånd.
Underminering eller annan erosion av fårans kanter ger information
om stabiliteten i vattendraget. På platser där det förekommer fickbildning mellan alträd längs fårans kanter kan antyda att botten tillväxer genom sedimentation vilket vattendraget kompenserar genom
ökad bredd.
Riffle-pool system är ett speciellt system med både erosion och deposition beroende på hög eller lågvattenföring. Rifflarna består och
steniga-blockiga sträckor, oftast med mycket litet vattendjup, följt av
djupa hålor med finkornigt material. Riffle-pool systemen skapar två
helt olika miljöer, med tämligen olika geomorfologiska processer
inom ett kort intervall. Amplituden på riffle-pool systemen säger något om sedimenttranporten i vattendraget. Om vattendraget domineras av sedimenttillväxt minskar amplituden i riffle-pool systemet och
tvärtom om vattendraget domineras av erosion Riffle-pool system
bildas under mycket lång tid och förändringar i amplitud och avstånd mellan forssträckorna tyder på en kraftig förändring i vattendraget.
Avgränsning av undersökningsområdet
Det är alltid svårt att avgöra hur långt från vattendraget man skall
undersöka för att fastställa tillståndet i vattendraget. I denna rapport
valdes att utgå från flodplanet definierat genom ett 100-årsflöde.
Denna gräns ar tagits fram genom Räddningverket med hjälp av hydrologisk modell och höjddatabas i syfta att kartera översvämningsområden. På grund av höjdatabasens grova upplösning och att undersökningsområdet är relativt flackt noterades att gränsen delvis felaktig. Under fältarbetet justerades gränsen efter topografin i terrängen så att gränsen blir mer anpassad till verkligheten.
Vattendjup och bottenförhållanden
Ekolodning av Helgeån genomfördes med enkelstråligt ekolod från
gummibåt. Ekolodets modell är Lowrance LM480 och är registrerande, med andra ord möjlighet att spara resultatet på ett minnekort så
att ekolodsregistreringen kan spelas upp vid ett senare tillfälle eller
på annat sätt behandla signalen. Ekolodet har en stråle kring 200 kHz
med en effekt på 4000 W, vilket är tämligen mycket för det aktuella
djupet. Hög uteffekt bidrar dock till bättre signal i grumligt vatten.
Strålens frekvensomfång ger bättre resultat i grunda områden än till
exempel ekolod som sänder på 50 kHz, samtidigt som den är mindre
känslig för brus. Detta är särskilt viktigt i delsträckor där vi har
strömmande vatten. Ekolodet registrerar djupet 4 ggr per sekund.
Kontrollmätningar av djupet genomfördes också med manuell latta,
samtidigt som bottenmaterialet noterades.
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Figur 2: Ekolodsregistrering ca 300 m uppströms Gustavsfors. Notera
skillnaden i bottenprofilen mellan den djupare, finkorniga delsträckan i vänstra
delen av bilden jämfört med den högra steniga och blockrika delsträckan. Även
rikligt med luftbubblor och sannolikt kavitation kan noteras på den sistnämnda
delsträckan.

Ekolodet är sammankopplat med 12 kanalers GPS för positionering.
Ekolodet mäter positionen en gång per sekund och relativt tillföregående position. Vid kontroll av positionen mot karta så visar sig noggrannheten vara inom någon eller några meter. Genom att låta båten
glida med i samma hastighet som flödet har även strömningshastigheten kunnat registreras längs vissa delsträckor.
All ekolodning innebär en viss grad av tolkning av resultatet. I
denna undersökning har det varit tre faktorer som har påverkat resultatet från ekolodningen. I områden med hög täthet av flytbladsvegetation uppstår många ekon från blad, stammar och rotmassor. I
Tornsjön var detta problem uppenbart. I själva fåran är intrycket att
det förekommer relativt lite vattenvegetation vilket gör att detta problem blir begränsat.
I strömmande och forsande sträckor uppstår rikligt med luftbubblor. Om flödeshastigheten är mycket hög kan även kavitation förekomma, med andra ord att det frigörs syre direkt från vattnet i form
av luftbubblor som sedan imploderar när trycket snabbt förändras.
När bubblorna passerar över givaren skapas ett kraftigt brus som stör
signalen. På några delsträckor med nära forsande flöde, till exempel
mellan Fredriksfors och Aspholmen var förekomsten av luftbubblor
mycket stor varvid det är svårt att uppskattat djupet. På dessa delsträckor var det dock inte svårt att visuellt uppskatta djupet.
Ett tredje problem uppstår på samma strömmande/forsande
sträckor, är att botten består av stora block med diameter större än
vattendjupet. Djupet på dessa sträckor kan variera med en meter beroende på om ekolodet är ovanför ett block eller mellan två block.
Naturligtvis skapade block problem genom att ekolodet vid flera tillfällen slog i stenar. Nedanför Aspholmen till Delarymagasinet ansågs
det för riskfyllt och för grunt att genomföra en ekolodning av djupet.
Bruset som uppstår genom luftbubblor kan i många fall tydligt ses
som en mörkare grå parti i ekolodsregistreringen (se figur 2). Denna
information kan i sig vara intressant eftersom den ger en bild av var i
vattendraget det uppstår en mer omfattande syresättning.
Även typ av sediment på botten kan noteras i ekolodsregistreringen.
Sediment som huvudsakligen består av kompakt mineraljord ger ett
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mörkare svart band vid ytan jämfört med finkorniga bottnar med organiskt material som ger ett mer diffust grå och bredare band. Delsträckor med block och sten kan man tydligt identifieras genom att
bottenprofilen blir taggig på grund av skillnaden i reflektion på
blocket och mellan blocken.
Död ved kan noteras i ekolodsregistreringen men kan i vissa fall
vara svårt att skilja från block. Död ved ger en mer grå ”spik” i signalen jämfört med block. Även bottenformer, framförallt, dyner kan registreras i ekolodet. Mindre former, såsom ripples, kommer dock inte
kunna noteras i registreringen.
Bottenfaunainventering
Bottenfaunainventering skedde den 8-9 november. Vattennivåerna
var mycket höga hela hösten vilket gjorde det svårt att hitta lämpliga
provtagningslokaler i flera delområden. Vattenståndet i Möckeln var
vid tillfället kring 136,80 m. Insamlingen av bottenfauna skedde enligt svensk standard SS-EN 27 828 för strömmande vatten.
Lokalerna koordinatsattes med GPS, fotodokumenterades och en
skiss med provpunkter gjordes. Fältprotokoll för uppgifter om lokalen användes.
Landmiljö
Vandring gjordes längs åns båda sidor 9-10 augusti eller 18-22 september. På grund av mycket hög vattenföring var vissa strandmiljöer
inte tillgängliga. I mitten av augusti var vattenståndet 136,85 m och i
september kring 136,78 m. Vandringen skedde oftast längs gränsen
mellan fast och blöt mark. GPS användes för avgränsning av delområden och för att rita in gränsen mellan fast och blöt mark. Ortofoto
samt ekonomiska kartan användes som hjälp för avgränsningar av
delområden. Fältprotokoll användes där bl a täthet och arter i trädbusk- och fältskikt noterades. Även markfuktighet, marklutning och
spår av årensning samt naturvårdsintressanta arter och värdefulla
strukturer noterades. Inventeringen av arter är översiktlig och endast
kortare tid (10-30 min) förlades i respektive delområde.
Delområdena har ritats in i GIS. I tillhörande attributtabeller ligger
informationen från fältblanketterna. Naturvärdesbedömning för res-

Figur 3: Ekolodsregistrering vid vägbroarna över Helgeån vid Pjätteryd.
Bottenmaterialet är stenigt-blockigt men övergår till finkornigare sediment
nedströms. Notera de mörka skuggorna ovanför botten i mitten av bilden. Dessa
skuggor uppstår på grund av kavitation i forsande partier. Även nedströms
gamla bron förekommer luftbubblor.
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pektive delområde har gjorts. Fotodokumentation av landmiljöerna
har gjorts med digitalkamera. Samtliga fotopunkter har lagts in i GIS
med identitetsnummer för varje foto. Fotona med motsvarande identitetsnummer har lämnats på CD till länsstyrelsen.
Kriterier för urval av nationellt värdefulla områden
Bedömningar för vilka limniska miljöer som är nationellt värdefulla
bör enligt Naturvårdsverket (2007) utgå från kriterier hämtade från
befintliga metoder för naturvärdesbedömning (System Aqua, Naturvårdsverket 1996). Preciseringarna av naturvärden bör kopplas till
kriterierna. I bedömningarna skall hänsyn också tas till övergripande
prioriteringar inom naturvården (Naturvårdsverket 2007).
Samtliga de fem undersökta delområdena bedöms vara och ingå i
nationellt värdefulla limniska miljöer.
1. Storlek - Stora områden med höga naturvärden har ofta bättre
förutsättningar att bibehålla värdet
2. Naturlighet - Frånvaro av ingrepp och artificiella störningar
som påverkar den kontinuerligt utvecklade naturmiljön. Kan
användas på ARO-nivå, t ex fysiska ingrepp, fragmentering,
kemisk påverkan eller på objektsnivå mer detaljerat. (Naturlighet kan delas in i fyra aspekter: processer, strukturer, vattenkemi och arter. När samtliga aspekter är opåverkade och
fullt naturliga kan man använda begreppet ”Urvatten” (Bergman m fl 2006))
3. Kontinuitet - Kontinuerlig utveckling av landskapet och naturen – utan avbrott genom ingrepp eller upphörd hävd
4. Raritet - Hög grad av sällsynthet av naturtyp, biotop eller art
5. Mångformighet (diversitet) - Mångfald av naturtyper, biotoper
eller arter
6. Representativitet - För den naturgeografiska regionen typiska
karaktärer med tydligt utbildade drag
7. Artrikedom
8. Speciella förhållanden (Särprägel, märklighet) - T ex strukturell
mångformighet, unik, ekologisk funktion, nyckelbiotoper mm
(särdrag som intressant avviker från de för regionen typiska
dragen)
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Övergripande prioriteringar av sötvattensmiljöer inom naturvården:
Natura 2000 – Bör inom miljömålet Levande sjöar och vattendrag
fokusera på områden som pekats ut med limniska naturtyper eller
arter som upprätthåller limniskt höga värden.
Åtgärdsprogram för hotade arter – med tydlig koppling till prioriteringar i fastställda åtgärdsprogram.
Regionala ansvarsbiotoper och ansvarsarter – för att säkra nationell representativitet av limniska naturtyper.
Akvatiska nyckelbiotoper – som stöd vid bedömning av områden med
låg artkännedom.
Naturvärdesbedömning
Naturvärdesbedömningen av hydromorfologin har skett på två sätt.
Geomorfologin har bedömts enligt en mall, först framtagen av Yrgård (1980) och sedan utvecklad av Kling (1995). Den geomorfologiska naturvärdesbedömningen har gjorts för hela områden snarare än
enskilda former.
Den hydromorflogiska bedömningen har följt hydromorfologiska
bedömningsgrunder framtagen för arbetet inom ramdirektivet för
vatten (Nilsson, 2006). Metoden tar liten hänsyn till historisk utveckling och processerna i vattendraget utan fokuserar på status enligt direktivet.
Naturvärdesbedömning av de biologiska delarna har skett enligt
en femgradig naturvärdespyramid. Metoden är till viss del modifierad från en modell som Naturcentrum AB använt.
Bedömningen görs dels genom vilka arter samt växt- och djursamhällen som påträffas och dels genom strukturer, geologi, geomorfologi, processer och historia som ger förutsättning för intressanta arter
eller växt- och djursamhällen. Rödlistade arter (ArtDatabanken 2005),
signalarter (Skogsstyrelsen 1995) och indikatorarter för ängsmarker
(naturvårdsverket 1987) är viktiga vid bedömningen.
Bedömningen görs utifrån något enstaka besök av områdena samt
genom befintlig information från området vilket gör att bilden av naturvärdena inte är fullständig. Även kunskap om olika arters ekologi
och processer i naturen är begränsad. Man bör därför betrakta naturvärdesbedömningar som preliminära. Om ny kunskap om det undersökta området framkommer eller om ny kunskap inom naturvård utvecklas kan bedömningar som gjorts behöva revideras. Områdena
förändras också med tiden vilket innebär att naturvärdet i ett visst
område kan öka eller minska. Om det är aktuellt med åtgärder eller
annan verksamhet som kan påverka ett område bör de aktuella förhållandena alltid kontrolleras.
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Viktiga kriterier vid urval och värdering:
a) Biotoper med stor artrikedom och rödlistade arter eller riklig
förekomst av signalarter.
b) Viktig ekologisk funktion, t ex reproduktionsområden, rastplatser, uppväxtmiljöer och viktiga spridningskorridorer.
c) Naturliga eller kulturskapade biotoper med lång kontinuitet, t
ex naturskogar, högmossar eller naturbetesmarker.
d) Miljöer och arter som är ovanliga i landskapet i övrigt.
e) Områden som är opåverkade av mänskliga ingrepp. Detta
gäller inte alltid, t ex inte i odlingslandskapet där skötsel är en
förutsättning för naturvärdenas bevarande.
f) Miljöer som innehåller rikligt med strukturer eller pågående
processer som är nödvändiga för krävande och specialiserade
arter och där sannolikheten är mycket hög att finna sådana arter.
g) Mångformiga miljöer eller miljöer som bidrar till att skapa
mosaiklandskap av ett flertal naturtyper som finns inom nära
avstånd vilket ger förutsättningar för skyddsvärda arter.
h) Områden med särpräglade, särskilt tydliga eller vetenskapligt
intressanta geologiska formationer.
Ytterligare stöd vid bedömningen:
i)

Ett större område har högre värde än ett mindre, som för övrigt är likvärdiga. Storleken har särskild betydelse för naturtyper som hyser arealkrävande arter.

j)

Större helheter av mindre delområden eller kluster av mindre
områden för ett högre naturvärde när de bedöms som en helhet än de enskilda delområdenas naturvärden om de bedöms
var för sig.

k) En naturvärdesklassning av ett mindre område kan höjas om
det utgör en del av en större helhet eller om det ligger i närheten av andra områden varifrån skyddsvärda arter har möjlighet att sprida sig.
l)

Förekomst av ansvarsarter eller ansvarsmiljöer för regionen
eller nationen höjer ytterligare värdet.

Gemensamt för många högt värderade områden (klass 1-2) är att ”de
har värden som är svåra eller omöjliga att få tillbaka om de försvinner”
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Tilläggsinformation vid naturvärdesbedömning
Som komplement till naturvärdesbedömningen kan följande aspekter
värderas där dessa bedöms vara viktiga.
•

Friluftsliv, rekreation och tätortsnära natur

•

Landskapsbild

•

Pedagogik och forskning

•

Kulturhistoria

Den bedömda betydelsen noteras som:
•

Viss betydelse

•

Stor betydelse

Naturvärdespotential
Naturvärdespotentialen för ett område speglar den tid det tar för ett
område att utveckla höga naturvärden (klass 1 eller 2). Potentialen
påverkas dels av möjligheten att utveckla värdefulla strukturer som
gamla träd, död ved, hålträd, hagmarksvegetation mm samt avstånd
till liknande miljöer med höga naturvärden varifrån rödlistade arter
kan spridas. Bedömning görs i en tregradig skala; tämligen hög (<40
år), hög (<15 år) och mycket hög naturvärdespotential (< 5 år).
Avgränsning och prioritering av områden för skydd eller åtgärder
För att avgränsa och prioritera områden som bör skyddas eller där
åtgärder bör göras för att bevara naturvärden bör man väga in flera
aspekter.
Naturvärde, potential och hot
Naturvärdet är en viktig aspekt när man bedömer områdets skyddsvärde. En bedömning om området är nationellt värdefullt görs med
hjälp av ”Kriterier för urval av nationellt värdefulla områden” med stöd
av ”Övergripande prioriteringar av sötvattensmiljöer inom naturvården”.
En naturvärdesinklassning kan dessutom göras där olika områden
jämförs med hjälp av metoder för naturvärdesbedömningar av vattendrag och ekosystem som tidigare har beskrivits.
En annan viktig aspekt är vilken potential olika områden har att
utveckla högre naturvärden. Detta kan bero på förekomst av strukturer och närhet till andra områden med höga naturvärden. Områden
som inte har särskilt höga naturvärden idag kan däremot ha en
mycket hög naturvårdpotential.
Slutligen är det viktigt att belysa vilka och vilken typ av hot som
föreligger mot de naturvärden som finns i området.
Dessa tre aspekter används som hjälp för att prioritera områden
som är i behov av skydd och/eller åtgärder.
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Hur påverkas området av
omgivningen?
För att avgränsa områdena (och även som hjälp vid prioritering)
behövs ytterligare aspekter. Man bör belysa hur området påverkas
och hänger samman med omgivande miljöer. Naturliga
flödesregimer räknas exempelvis som en av de allra viktigaste
faktorerna att bevara strukturell och biologisk mångfald i systemet.
En naturlig dynamik upprätthåller funktioner och strukturer och ger
förutsättningar för konnektivitet i flera dimensioner. Konnektiviteten
mellan området och omgivningen påverkar naturvärdena. Den
longitudinella konnektiviteten innebär att organismer, material mm
rör sig längs vattendraget. Lateral konnektivitet innebär att det finns
en rörelse och påverkan mellan vattendrag och flodplan. Förutom
naturlig hydrologi kan en intakt strandmiljö bidra med konnektivitet
och strandstrukturer, substrattillgång och lokalklimat. Vertikal
konnektivitet innebär att det finns en påverkan från underliggande
grundvatten och själva vattendraget vilket skapar särskilda
miljöförhållanden. Död ved och block ger upphov till turbulent flöde
och en mer varierad erosion-deposition som kan gynna den vertikala
konnektiviteten.
Kunskap om arter
Ytterligare en viktig aspekt för avgränsning av områden är kunskap
om de arter som man har som mål att skydda. Avgörande är kunskap
om arternas livshistorier, vilken miljö/vilka miljöer (kvalitet och
omfattning) arterna behöver under sin livscykel,
populationsdynamik (metapopulationsdynamik, ”sourceNaturvärdesbedömningar av
områden

Hot

Naturvärdespotential

Kunskap om
skyddsvärda arters
miljökrav, livshistoria,
metapopulationsdynamik
mm

Hur påverkas områdets
vattenekosystem av
omgivning och
hydrogeomorfologiska
processer?

Prioritering och
avgränsningar av
områden

Utformning av skydd
och åtgärder
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sink”-dynamik, spridningsbiologi). Ofta är dock kunskaper om
enskilda limniska arters ekologi mycket ofullständig vilket kan
försvåra prioritering och avgränsning av områden.
Avgränsning
Avgränsning kan göras enlig följande (Naturvårdsverket 2003)
• Värdekärna – ett sammanhängande naturområde som bedöms ha
en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad
naturtyp (identifieras alltid).
• Skyddszon – ett område i anslutning till värdekärnan lämplig som
skydd mot negativa förändringar av värdekärnans naturvärden
(identifieras alltid).
• Utvecklingsmark/-område – land- eller vattenområde som idag har
ett ringa eller begränsat naturvärde men som bedöms ha
förutsättningar att utveckla och förstärka värdekärnans naturvärden,
eller efter åtgärder ha förutsättningar att bli skyddsvärt (identifieras
vid behov).
• Påverkansområde – land- eller vattenområde inom vilket
verksamheter eller åtgärder påtagligt kan påverka möjligheterna att
långsiktigt bevara naturvärdena i värdekärnan (identifieras alltid).
Utformning av skydd
Ofta är det lämpligt med ett zonerat skydd där olika typer av skydd
kan användas.
Områdesskydd i form av naturreservat eller biotopskydd kan
användas för de mest prioriterade områdena. För skyddszoner och
utvecklingsmark kan ett alternativ vara naturvårdsavtal eller NVO/NVS-områden i gröna skogsbruksplaner.
Inom påverkansområden bör särskild hänsyn tas med kantszoner
intill vattenmiljöerna, genom att undvika körskador och genom att
minimera dikesrensningar. Detta kan ske genom gröna
skogsbruksplaner med NVO/NVS eller generell naturvårdshänsyn
som uppmuntras genom information och rådgivning.
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Helgeån
Avrinningsområdet Helgeån har sina källor vid Rydaholm inom det
Småländska höglandet i Jönköpings län och Femlingen i Kronobergs
2
län. Avrinningsområdet är ca 4725 km stort och Helgeåns totala
längd från Rydaholm i norr till söder längs flödeslinjen är ca 187 km.
Om delsträckan till Femligen inkluderas blir den totala längden på
fåran 202 km.
Ur naturgeografisk synvinkel är norra delen av avrinningsområdet beläget inom det Sydsmålands urbergsslätt med en relief mellan
125 till 175 meter över havet. Den allra översta delen övergår dock
bergkulleterräng med större variation i reliefen. Den södra delen, söder om Osby övergår till den så kallade submesozoisk kuperad relief
(Sveriges Nationalatlas, 1994). Jordarterna i dräneringsområdets
övre delar domineras av grovblockig morän och isälvsmaterial men

Figur 4: Minskning i fallhöjd mellan Helgeåns källor vid Rydaholm till
utloppet i havet.

blir allt mer finkorniga längre ner i dräneringsområdet. En stor del av
avrinningsområdet ligger över högsta kustlinjen. Högsta kustlinjen
ligger på ca 70 meter över havet undersökningsområdet. Området
blev isfritt mellan 12 400 och 12 700 år sedan.
Avrinningsområdet är tämligen långsträckt med en kvot mellan
dräneringsområdets längd och bredd på 2,2. Vattendragets riktning
är i övre delen av avrinningsområdet riktat mot 220 grader sydväst
för att i höjd med Osby, vinkla av mot 178 grader sydost. Undersökningsområdena ligger samtliga inom den norra delen av dräneringsområdet.
Avrinningsområdet börjar på en höjd över havet, strax under 200
meter för att därefter sjunka med jämn takt till ca 136 möh när Helgeån rinner ut i Ryssbysjön (figur 4). Vattendragets genomsnittliga lutning mellan Rydaholm och Ryssbysjön är 0,23 %. Nivåskillnaden
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Figur 6: Variationen i medelvattenflöde vid Byvärma under årets månader
Figur 5: Variationen i högsta högvattenföring, HQ, och lägsta lågvattenföring,
LQ mellan 1922 till 1975. Även index för nordatlantiska oscillationen, NAO,
har lagts dit som jämförelse.

mellan Ryssbysjön och Möckeln är endast 0,6 meter vilket gör att det
bildas en flack yta mellan Ryssbysjön och Möckelns utlopp vid Byvärma.
Mellan Byvärma och Gustavsfors är lutningen måttlig, i genomsnitt 0,02 %. En stor del av sträckan består dock av sjöar eller delsträckor med mycket låg flödeshastighet. Efter Gustavsfors ned till
Delarymagasinet är lutningen betydligt större, kring 0,31 %. Den ökade lutningen sammanfaller med många forssträckor i detta område.
Från Delarymagasinet ned till Knislinge kraftstation är lutningen i
genomsnitt 0,16 %. En stor del av sträckan är dock påverkad av dammar med mycket låg lutning på vattenytan eller ingen alls. De delsträckor som inte påverkas av dämningseffekten har en lutning kring
0,2 %. Sista sträckan mot havet är mycket flack med en lutning på
endast 0,03 %.

Hydrologin
Tillrinningsområdet till Helgeån ökar ju längre nedströms man kommer. Det linjära sambandet mellan arean på tillrinningsområdet och
avstånd beror till stor del att dräneringsområdets bredd är tämligen
konstant. Den avlånga formen på dräneringsområdet brukar leda till
mer accentuerade och snabba flödestopp. I Helgeån påverkar dock
sjösystemen och regleringen den hydrologiska regimen.
Inom de undersökta områdena styrs vattenföringen av vattenståndet
i Möckeln samt den äldre stenbron som finns vid Möckelns utlopp
vid Byvärma.
Vattenståndet i Möckeln är i sig oreglerad men flera av de tillrinnande vattendragen hyser dammar som påverkar tillrinningen. Stenbron
vid Byvärma har en kraftig begränsande effekt på tillrinningen till
Helgeån från Möckeln. Bron tar nästan 70 % av tvärsnittsarean i an-
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språk och klarar inte att avbörda höga vattenstånd i Möckeln. Vid
vattenflöden över ca 25 m3/s kommer vattennivån uppströms bron att
stiga så att stenvalven hamnar under vattenytan. Vid högra vattenstånd än denna nivå kommer bron skapa en dämmande effekt på
Möckelns vattenyta. Liknande broar, fast med med mindre effekt på
hydrologin, finns både vid Oshult och Pjätteryd.
Vattenföringen i Helgeån ökar ju längre nedströms i avrinningsområdet man kommer (figur 7). Detta beror i sin tur på allt större tillrinningsområde nedströms. Vid sista kraftverket är medelvattenföringen närmare 37 m3/s. Vattenföringen är vid Möckelns utlopp 9,2
3
3
3
m /s, vid Gustavsfors, 9,3 m /s och vid Delary 11,5 m /s.
Vattenföringen varierar kraftigt under året. Vanligtvis förekommer

Figur 7: Förändring i medelvattenföring från källa till havet i Helgeån
de högsta vattenföringarna under perioden februari till maj med låg
vattenföring under juli till september. Variationen under året följer en
sinusvåg tämligen väl. Man kan emellertid se en avvikelse under första kvartalet vilket kan bero på att flödet i Helgeån inte stiger så högt
som det borde göra genom att bron vid Byvärma är en kraftigt begränsande faktor.

Figur 8: Tillrinningsområdet storleksökning nedströms från källa till havet
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Genom att nyttja olika typer av tidserieanalys kan man undersöka
eventuella trender eller cykliska förlopp. Många prognoser för klimatförändringar, till exempel genom SWECLIM:s studier, tyder på
ökad vinternederbörd och minskad sommarnederbörd i områdena
kring Helgeån. Det finns också cykliska variationer som påverkar nederbörden och därmed avrinningen, till exempel solfläcksaktiviteten
och den nordatlantiska oscillationen, NAO. I det sistnämnda fallet
ger negativa NAO-index svagare vindar, kallare temperaturer och
minskad nederbörd.
Trendanalys av årsmedelvärden visar inte på någon statistik vederlagd trend i årsmedelvärdena över medelvattenföring, lågvattenföring och högvattenföring Man kan därför inte säga att flödet har varken ökat eller minskat i Helgeån. Analys av regelbundna mönster
med hjälp av spektralanalys visar att såväl medelvattenföringen, lågvattenföringen och högvattenföringen en cykel kring 4-5 år. Dessa är
dock inte statistiskt signifikanta på 5% nivån. Lågvattenföringen visar dock en signifikant cykel på ca 36 år vilket kan höra samman med
ökad och minskad stormfrekvens . Motsvarande cykel finns inte för
högvattenföring. De senaste stora stormarna var 1969 och Gudrun,
2005 vilket innebär 36 års mellanrum.

Figur 9: Beräknat frekvensdiagram för lågvattenföringen i Helgeån mellan 1925
och 1975 med hjälp av Gabor transformation. Områden med mörkare yta visar
på en starkare cyklisitet kring det specifika frekvensområdet. Figuren visar att
det förekommen en cykel med en frekvens kring 36 år (0,028) samt partiellt
kring 4,5 år (0,23).
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Markanvändning
På historiska kartor från 1600-talet till 1800-talet kan man se att en
stor del Helgeåns stränder bestod av inäga runt byar som låg längs
ån. På inägan låg ängar och åkrar. Den största delen av inägan användes som slåttermark för djurens vinterfoder. Mader längs ån var
bra slåttermarker som gav goda höskördar. Efter höskörden släpptes
djuren in på inägan som fick efterbeta ängarna. På ängarna stod troligen en hel del lövträd som lind, ask m fl. Dessa skapade gynnsamt
mikroklimat och de tog upp mineraler från djupare jordlager som tillfördes ängen. Dessutom togs trädkronans grenar med löv med några
års mellanrum som kompletterande vinterfoder. Maderna var dock
troligen helt öppna och saknade i stort sett träd.
Utmarker, som låg utanför inägan och där djuren gick och betade,
sträckte sig längs stränderna mellan byarnas inägor. Dessa områden
var ofta starkt utglesade p g a virkesuttag och bete och bestod ibland
av trädlös hed. I samband med den kraftiga befolkningstillväxten under 1700- och 1800-talet ökade trycket på odlingsmarker och skog och
det är troligt att trädskiktet utglesades efterhand. Under 1700-talet då
ekar inte längre tillhörde kronan kom många stora ekar dessutom att
fällas av bönderna. Helgeåns stränder har därför troligen under flera
hundra år haft glesa trädskikt eller kanske t o m längs stora delar saknat trädskikt.
I och med laga skifte, ny teknik och nya jordbruksmetoder som
höjde produktionen kom landskapsbilden att förändras kraftigt under 1800-talet och början av 1900-talet. Sjösänkningsföretag och dikningar genomdrevs för att öka odlingsmarken. Ängsmarkerna blev
oekonomiska och förvandlades till åkermark eller betesmark. Andra
delar övergavs och fick växa igen. Under 1900-talets rationalisering
och mekanisering av jordbruket har många jordbruk lagts ner, betet
har upphört och en kraftig igenväxning med skog har skett.
Skogspolitiken under främst 1970-talet innebar att igenväxande
betesmarker och åkermarker skulle planteras med monokulturer av
gran. Omfattande dikningar av sumpskog och våtmarker gjordes för
att höja tillväxten hos produktionsskogen. Samtliga tillförande bäckar
längs sträckorna är grävda. Lövträd som asp och björk bekämpades
på olika sätt för att gynna granen. Ytterligare grova hagmarksekar
försvann i granplanteringarna under 1900-talet.
Denna markanvändningshistoria förklarar landskapets utseende
idag. På grund av den flerhundraåriga hävden av mader och stränder
samt senare av det rationella skogsbruket längs åns stränder är det
mycket sällsynt med gamla träd. De flesta träd är under 50 år och ofta
yngre. Mader är i regel öppna eller bevuxna med videbuskage och
unga träd. Mycket grova träd och sk jätteträd förekommer mycket
sällsynt och i princip endast intill större gårdar eller platser med
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gamla kvarnar/sågar. Detta tillsammans med de årensningar som
gjorts är förklaringen till att mängden död ved i vattnet är liten.
Det rationella skogsbruket har också inneburit att granproduktionsskogen oftast går ända ut till ån eller till de mader som omger ån
utan några kantzoner. Några undantag finns där det fortfarande
finns lövbevuxna hagmarker eller där självföryngrad lövskog fått
växa upp på gammal odlingsmark eller på nyvunnen mark vid sjösänkningarna. Dessa områden är mycket värdefulla. Efter stormen
Gudrun har stora områden med granskog blåst omkull, ofta i direkt
anslutning till ån eller sjöarna. På grund av planteringarna av granskog på blöt mark i de flacka områdena vid sjöar och på flodplan
längs vattendrag har på vissa platser kraftiga körskador uppstått vid
upparbetning och utkörning av den stormfällda skogen.

Figur 10: Storskifteskarta över Kolborshult från 1769.
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
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Påverkan
Helgeån är påverkad i många delar. Inom avrinningsområdet finns
det sammanlagt 29 dammar varav 17 dammar i huvudfåran (SMHI,
dammregister). Tillsammans tar dessa dammar och kraftverk ca 95
meter av fallhöjden i anspråk av den totala fallhöjden på 194 meter. I
figur 4 är det tydligt att området norr om Delary är relativt lite påverkat från dammar, ca 24 % av fallhöjden nyttjas till dammar, medan
den södra delen, från Delary till havet, nyttjas 68 % av den totala fallhöjden till vattenkraft.
Förutom dammar i huvudfåran har också Helgeån påverkats av rensningen och sjösänkningar. Detta största företaget är utan tvekan
sänkningen av sjön Möckeln. Förslaget till sjösänkningen beslutades
av Kungl. Majestät år 1852 och det praktiska genomförandet skedde
under åren 1852 till 1857. Målsättningen med sjösänkningen var att
sänka Möckelns vattennivå med 1,2 meter men vid besiktningen 1857
noterades att Möckeln hade sänkts ned med 1,85 meter. Vinsten i
areal kring Möckeln som uppnåddes med sänkningen motsvarade 9,7
km2.
Före sänkningsföretaget avvattnades Möckeln med hjälp av två utloppsfåror norr och söder om Byvärma säteri. Före sänkningsföretaget beslutades att den södra fåran skulle grävas om till en djupare kanal och därmed öka utflödet från Möckeln. Enligt beslutet skulle kanalen ha en bredd på 18 meter. Även denna kanal sänktes ned till
större djup än vad som från början var beslutat. Resultatet av dessa
arbeten, förutom själva sjösänkningen, blev att Möckelns norra utlopp blev torrlagd och är idag till stor del igenvuxen.
För att inte vattennivåerna i Tornasjön och Skepphultasjön skulle stiga genomfördes även grävarbeten och rensningar i dessa sjöars utlopp. Tornasjöns utlopp grävdes om till dagens Kråka kanal och vid
Skepphultasjöns utlopp vid Oshult grävdes fåran om och fördjupades. Detta innebar att även Tornasjöns vattennivå sjönk med 1,7 meter och Skepphultasjön med 1,4 meter. Sjöarealen minskade med 1,3
km2 respektive 2,2 km2.
Helgeån har genom tiderna även nyttjas för flottning av timmer.
1871 uppfördes landets första kemiska cellulosafabrik i Delary och
det är troligt att del av timret transporterades med Helgeån. Det är
inte osannolikt att rensningar av block också har utförts i många delar av Helgeån mellan Möckeln och Delary för att underlätta flottningen och utförseln av vatten i samband med sänkningsföretaget.
Som tidigare nämnt innebär också de äldre stenbroarna från början av 1800-talet en stor påverkan. Dessa äldre stenbroar är lokaliserade vid vid Byvärma, Oshult och Pjätteryd inom undersökningsområdet. Själva brofundamenten tar en stor del av fårans tvärsnittsarea
och påverkar strömningen i Helgeån.
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Helgeå, Möckelns utlopp –
Tornasjön
Allmän beskrivning
Undersökningsområdet sträcker sig från Möckelns utlopp, ca 200 m
ut i Möckeln till Helgeåns utlopp i Tornasjön. Den totala sträckan
motsvarar 3181 meter varav 2830 meter utgörs av Helgeåns fåra. Undersökningsområdets yta motsvarar 0,39 km². Fåran kantas till stor
del av flacka omgivningar till exempel söder om ån och öster om Tornasjön där våtmark och sumpskog breder ut sig. Mindre höjder förekommer samt lägre sluttningar, bland annat väster om ån.
Områdena runt Tornasjön och den västra sidan av ån innan den
mynnar i Tornasjön består av planterad granskog och hyggen. På nyvunnen mark från sjösänkningen av Tornasjön växer självföryngrad
sumpskog. I den södra delen av sträckan omges ån istället av områden med blandlövskog av främst björk, asp och ek. Norr om ån, i mitten av sträckan, ligger igenväxande åkermarker med främst björk och
asp. Själva ån kantas i de södra delarna främst av klibbal. Längre
nedströms ökar inslaget av videbuskage och mader.
Området ingår i Möckeln-området med riksintresse för naturvård
(NRO 07011) samt riksintresse för friluftsliv (FG2). Strax öster om
området ligger ett Natura 2000-område vid Byvärma (SE0320111).

Figur 11: En del död vedförekommer i fåran. Även en hel del träd hänger ut som
kan tillföra mer död ved i framtiden.
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Figur 12: Karta över delsträckan mellan Möckelns utlopp och Tornasjön. Röda siffror hänvisar till texten om
bottenförhållanden.© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

Historia
Byvärma är ett gammalt säteri och gården omtalas redan 1341. Historiska kartor över säteriets ägor har inte hittats. Man får dock anta att
markerna öster om ån upp till Tornasjön har varit inäga som hört till
gården. Längs hela den västra sidan av ån och Tornasjön finns däre-
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mot kartor från laga skifte 1863-1891 som täcker gårdarna Kärrsnäs,
Möcklehult Westregård och Yxnäs. Enligt dessa kartor är delar av
områdena som kantar ån benämnda som ”hästhagen” (omr. A4) och
”kohagen” (väster om Tornasjön). Detta kan ha varit tidigare utmark
som under 1800-talet har blivit inhägnad som hagmark. De sanka
skogsbevuxna markerna söder om ån (omr. A8, A10) är på kartan
från 1866 inritade som odlingar som genomkorsas av diken. Även på
ekonomiska kartan från 1950 är dessa marker ritade som åkermark.
Tidigare bör detta ha varit slåttermarker och på en karta från 1863 är
de västra maderna markerade som ängsmark i anslutning till Hasseltorpet. Även de fuktiga markerna kring bäcken som rinner mot nordost ut i Tornasjön är betecknat som ängsmark på kartan över Yxnäs
från 1866 (omr. A17). 1950 är detta område åkermark. På kartan från
1866 kan man läsa ut vilken mark som är landvunnen från sänkningen på den västra sidan av Tornasjön. Oftast betecknas denna mark
som stenbunden och har troligen använts som slåtter- eller betesmark. På generalstabskartan från 1869 ser området runt ån ut att vara
öppen mark delvis bevuxet av lövträd. Den ekonomiska kartan från
1950 visar att det ligger åkertegar på flera ställen på båda sidor av ån.
På hagmarker och tidigare madodlingar finns numera till största
delen planterad granskog eller hyggen. Undantaget är Kärrsnäs och
Byvärma närmast utloppet på Möckeln. Här växer fortfarande lövträd på den tidigare hagmarken och odlingsmarken.

Geologi
Området kring delsträckan karaktäriseras av låga drumlinliknande
moränryggar i nordöstlig riktning (18° NÖ). Moränryggen har inneburit Helgeån har följt lågpunkterna mellan moränryggarna så att en
zig-zag form har skapats fram till mynningen i Tornasjön. Jordarterna i området domineras av blockig-stenig morän med inslag av torvjordarter i de lägre liggande delarna av området.

Hydrologi
Vattenytans lutning mellan Möckeln och Tornasjön är ca 0,013 % vid
normalvattenföring, men är troligen högre vid högvattenflöden,
kring 0,05 %. Vattendjupet i Helgeån nedströms bron vid Byvärma
varierar med över en meter mellan lågvattenföring och högvattenföring. Vid lågvattenföring har det varit möjligt att vada över Helgeån
enligt lokalboende. Medelvattenföringen är vid Möckelns inlopp 9,2
3
m /s. Vattenföringen var vid de tillfällena som fåran ekolades betydligt högre med ett vattenstånd ca 80 cm över medelvattenföringen.
Flödeshastigheten var vid undersökningstillfället ca 0,3 m/s omedelbart nedströms bron. Fram till sista kurvan sista kurvan var denna
flödeshastighet tämligen konstant kring 0,15 till 0,2 m/s.
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Bron vid Byvärma påverkar förutom själva flödet, även strömningsmönstret. I många vattendrag, framförallt i meandrande sådana bildas en helikoidal rörelse, med andra ord en skruvforma rörelse hos
vattnet. Ofta delas denna upp i två separata helikoidalrörelser som
sedan divergerar eller konvergerar. Där de konvergerar bildas djuphålor och där de divergerar, grundare områden. Bron vid Byvärma
med sina valv leder till att Helgeåns strömning nedströms bron blir
laminärt och utan denna rörelse. Det är dock mycket möjligt att en
skruvformad rörelse bildas längre nedströms.
Sista sträckan ut mot Tornasjön tenderar flödeshastigheten att öka.
Framförallt finns det en koppling mellan minskad bredd och ökad
flödeshastighet beror på att fårans form blir allt mer U-formad samt
finkorniga material vilket leder till små friktionsförluster. På några
sträckor där fårans bredd är mindre än 6 meter uppgår flödeshastigheten till närmare 0,4 m/s.
Kraftig ”upwelling”, turbulens i vertikalled, förekommer också på
några platser längs den sista raksträckan ut mot Tornasjön. Denna
typ av turbulens är viktiga eftersom det leder till en total omblandning av det vatten som tillförs fåran genom grundvattnet, framförallt
vid botten, och det mer ytnära vattnet. Tydliga tecken på denna typ
av omblandning finns till exempel mellan punkterna 12 till 14, mellan
17 till 19 samt efter punkterna 20 och 22. Vid dessa punkter blir fåran
smalare och grundar. Tydliga tecken på turbulensen förkommer ofta
efter dessa grundare partier. Man skall dock beakta att detta gäller
vid en situation med högvattenflöde. Vid låg vattenflöde kan denna
effekt utebli.
Ytavrinningen från omkringliggande områden har förmodligen
ökat under de senaste åren. Längs delsträckan finns flera diken som
mynnar ut i Helgeån. Dessutom har avverkningar av stormfälld skog
runt vattendraget varit omfattande. På många platser är buffertzonen
längs Helgeån mycket liten, ofta en eller några träds bredd. Genom
körskador och kompaktion av jorden genom skogsmaskiner kan
ytavrinningen öka och erosionen bli större. Med ytavrinningen tillförs fåran snabbare vatten än tidigare samtidigt som mer organiskt
kol, kväve och fosfor tillförs vattnet (Åström m.fl. 2001, 2005, Erickson 2003, Nieminen 2004).

Vattenmiljön
Biflöden
Samtliga fem tillförande biflöden längs sträckan är dikade (figur 17).
Nygjorda körskador fanns vid två av tillflödena.
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Vattenkvalitet
Bottenfaunaundersökningar under 1994-2006 vid utloppet indikerar
ingen eller obetydlig påverkan av försurning och näringsämnen. Den
vattenkemiska provtagning 2006 visade bl a på svag buffertförmåga
mot försurning, måttligt höga halter av fosfor och stark färg (hög halt
av humus).
Fårans bredd
När den ursprungliga fåran grävdes om, fastställdes det att bredden
skulle vara 18 meter bred för att kunna avbörda Möckelns vatten i
tillräcklig omfattning så sjöns nivå kunde sänkas. Dagens bredd på
fåran varierar mellan 5 till 50 meter. Frekvens av olika bredd längs
längs delsträckan är redovisad i figur 13. Medelbredden längs hela
sträckan är 22 meter vilket med andra ord är bredare än den ursprungliga bredden. Om vi bara utgår från den omgrävda sträckan,
med andra ord nedströms bron vid Byvärma till sista kurvan innan
raksträckan ut mot Tornasjön, är medelbredden kring 20.3 meter med
en variation mellan 14 till 33 meter.
Variationen i bredd över hela delsträckan är redovisad i figur 12.
Fram till ca 500 meter nedströms minskar fårans bredd från ca 50 meter till mindre än 16 meter. Denna punkt motsvarar ca 150 meter söder om första kurvan. Därefter varierar bredden kring 22 meter ned
still ca 1700 meter nedströms. Det finns en viss tendens att bredden
ökar nedströms.
Efter 1700 meter nedströms, vilket motsvarar sista raksträckan ut
mot Tornasjön, är fåran tämligen annorlunda jämfört med tidigare
sträckning.
Om man definierar fårans kanter enbart med hjälp av gräns mot
mineraljord, med andra ord enligt ekonomiska kartan från en kraftig
ökning av bredden, upp mot 150 meter. I diagrammet är detta angivet som Hela fåran. Ur hydrologisk synvinkel ger detta en felaktig
bild eftersom fåran blir allt mer definierad av organogena jordarter,

Figur 13: Frekvensdiagram över fårans bredd mellan Möckelns utlopp och
Helgeåns inlopp i Tornasjön.
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genom tillväxt av vattenklöver, säv och vass. Fårans bredd har därför
korrigerats i diagrammet för en faktisk fåra definierad i fält och i
flygbilder och i diagrammet angivits som Korrigerad fåra. Den korrigerade fåran är betydligt smalare med en medelbredd kring 12 meter
med en variation mellan 5 till 17 meter. Fåran är dock inte alltid väldefinerad längs denna del utan öppning in i svagt avgränsade seloch lagunsjöar förekommer. På någon plats styrs fåran av små öar av
morän och block.

Figur 14: Fårans bredd från Möckelns inlopp till Helgeåns utlopp i Tornasjön.
Med hela fårans menas gräns för fåran mot mineraljord medan korrigerad fåra
är den verkliga fåran bunden av organogena jordarter.

Bottenförhållanden och vattendjup
Även fårans djup varierar kraftigt längs delsträckan. Från bron vid
Byvärma och ut mot Möckelns var vattendjupet vid det aktuella flödet kring 2 meter. När den egentliga fåran tar slut och övergår till
Möckeln, ökar djupet till ca 2,3 meter. På grund av tillväxt av organogena jordar i den södra delen av Möckelns utlopp har det huvudsakliga flödet förskjutits mot norr. Framför vassområdet och flytbladsvegetationen är vattendjupet mellan 2,7 till 2,9 meter för att svagt öka ut
mot Möckeln till över 3,1 meter.
Nedströms bron var vattendjupet mellan 2,3 meter 2,3 meter vid
mättillfället och tämligen konstant de första 100 meter nedströms
bron. Sedimenten är sandigt grusig men enstaka stenar och block
som sticker upp ur det finkorniga material. Botten lutar svagt bakåt
sista biten för att vid punkten 1 skapas ett hak och en ny slät yta.
Denna del innehåller dock något mer med block och sten. Den sistnämnda delsträckan övergår vid till en botten som domineras av
block och sten med grus och finsten mellan blocken. Vid punkten 2
förekommer en hel del större block. Djupet varierar mellan 1,9 till 2,3
meter. Efter denna sträcka är botten tämligen jämn kring 2,2 till 2,3
meter, fortfarande dominerad av sten och block.
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Vid punkten 3 förekommer en del större block. Denna punkt motsvarar läget för en bro som fanns på denna plats under 1800-talet fram
till och med 1950-talet. Mellan punkterna 5 och 6 ökar djupet ned mot
2.9 till 3 meter. Denna sträcka motsvaras av den första skarpa kurvan.
I ekolodet kan man tydligt se signaler av objekt som sticker upp ur
botten. En stor del av detta är stora block men även död ved verkar
förkommer i denna djuphåla. Efter punkten 6 till 7 är botten slätare
och återigen förekommer finkorniga sediment med uppstickande
block. De uppstickande objekt som finns vid punkten 7 är tolkat som
död ved i vattnet.
Från punkten 7 ned mot punkt 8 ökar andelen block och sten i botten. Djupet är kring 2.1 meter längs denna delsträcka. Vid och punkten 8 och 9 förekommer en del djuphålor med djup kring 2,8 meter.
Dessa punkter ligger i kurvan efter kräftdammarna. Från ekolodet
kan man tolka att sedimenten är sannolikt sandiga eller grusiga.

Figur 15: Ekolodsregistrering mellan Möckeln och Tornasjön. Siffror hänvisar
till texten.
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Mellan punkterna 10 och 11 finns ytterligare en djuphåla vilket sammanfaller med en breddning av fåran efter kurvan. Signalen är inte
lika stark samtidigt som botten är relativt slät med uppstickande objekt. Tolkningen i detta fall är att den innehåller högra andel organiskt material med död ved.
Från punkten 11 blir fårans botten mer blockig och stenig. Två
djuphålor förekommer vid 12 och 13. Vattendjupet uppgår till 3,5 meter i de djupaste partierna. Vid punkten 12 kan man ana förekomst av
död ved genom den mörka fläck som sticker upp ur botten på vänstra sidan av djuphålan. En mindre djuphåla finns också före punkten
4, dock inte lika djup som föregående. Djuphålan sammanfaller med
läget för det dike som kommer ut söderifrån.
Det djupare partiet mellan punkterna 14 och 15 motsvarar första
delen i sista kurvan innan raksträckan ut mot Tornasjön. I ett naturligt opåverkat vattendrag skulle de största djupen förekomma på liknande platser. Djuphålan innehåller sten och block med ett sandigt
finkornigt matrix och är ca 2.9 meter djup vid det aktuella flödessituationen. Punkten 5 är mitt i kurvan där det idag sker deposition av
material. En sandbank har byggts upp till nivån för högvattenflöde
och är bevuxen med starr och vattenklöver.
Punkten 16 är belägen innebär slutet på kurvan och övergången
det raka partiet ut mot Tornasjön. Mellan 16 och 17 är botten tämligen jämn och dominerad av sten och block. Vattendjupet ligger kring
1.7 meter och minskar något mot punkten 17. Vid punkten 17 finns
en ny djuphåla. Detta sammanfaller med att fårans bredd minskar
något. Eftersom flödeshastigheten är relativt hög innan denna punkt,
sker det en acceleration av flödet genom förträngningen vilket ökar
dess erosiva förmåga.
Mellan punkterna 18 och 19 förekommer en serie av ryggar med
jämna avstånd. Delsträckan karaktäriseras att det finns depositionsformer i fåran vilket tydligt kan ses genom en långsträck stråk av
finns i fåran. Sedimententen är finkorniga vilket gör att dessa former
är högst troligt dyner som har bildats genom vattnets flöde över en
sandig botten. Vattendjupet vid denna plats är 2.7 meter. Våglängden
är ca 7-8 meter med en våghöjd kring 0,6 meter.
Vid punkten 19 finns några uppstickande föremål i botten. Sannolikt är detta block som sticker upp ur underliggande morän. Från
punkten 20 till 21 är återigen blockigt-stenigt förmodligen därför att
fåran passerar över en moränrygg. Högre alar och björkträd växer på
båda sidor om fåran vilket tyder på fast mark. Från punkten 21 och
hela vägen ut till Tornasjön blir ekot från botten svagare i ekolodet
(gråare botten i ekolodsbilderna) samtidigt som bottenytan är relativt
slät. Detta beror på finkornigare sediment, mjukare botten och inslag
av organiskt material.
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Punkten 22 är artificiell och beror på att båtens båtpropeller fastnade
i vattenvegetation och stod stilla under ett kort ögonblick. Från
punkten 22 ut till Tornasjön vd punkten 29 är vattendjupet betydlig
större än tidigare. Vattendjupet i denna sträcka ligger mellan 2,7 till
3,3 meter. Detta sammanfaller med att fåran blir betydligt smalare.
Vid punkten 23 finns en djuphåla med ett djup kring 4,4 meter vilket är det största djupet uppmätt mellan Möckeln och Tornasjön.
Djuphålan sammanfaller med inloppet till den lagunsjö som finns
längs fårans vänstra kant. Även punkten 24 är en djuphåla med ett
största djup kring 3,7 meter. Denna djuphåla är lokaliserad precis
framför Möckelns norra utlopp till Tornasjön. Förmodligen utgör
djuphålan snarare en del av en äldre fåra som har löpt i öst/västlig
rikting. Denna äldre fåran är resterna av den norra utloppet från
Möckeln som idag är torrlagd.
Precis som punkten 22 är punkten 25 artificiell utan beror på att
båten har varit stillastånde av samma skäl som för punkten 22. Platsen är dock relativt grund kring 1,6 meter och är lokaliserad vid en av
de små öarna som finns i mynningsområdet. Ekolodsbilden tyder på
att det finns grövre sediment vilket vilket skulle kunna innebär att
öarna är en del av en lägre moränrygg ut i Tornasjön.
Från punkten 22 till 22 faller djupet fram till 27. Strax innan punkten 27 är djupet närmare 3,8 meter. Punkten 27 sammanfaller också
med en större ö bevuxen med al, björk och videbuskar på norra sidan. Punkten 28 beror på att båten har stått stilla och skall inte äkta
botten. Vid punkten 29 når Helgeån öppet vatten i Tornasjön. Vattendjupet minskar från 2,7 meter mellan punkt 27 till 29, till 1,3 meter.
Från punkten 29 och ut i Tornasjön är det svårt att ett bra reflektion från botten på grund av stor mängd flyt- och långbladsvegetation. Djupet ökar dock samt ut mot Tornasjöns mitt men överstiger
inte 2 meter.
Fårans kanter
Genom de grävarbeten som utfördes vid mitten av 1800-talet är fårans kanter kraftigt påverkade. Från Möckelns utlopp, där fårans
kant är upp mot 1,5 meter sjunker kantens höjd till ca 30 cm vid sista
kurvan innan Tornasjön. Kanterna är relativt branta runt bron vid
Byvärma men blir allt mer flacka nedströms.
Längs halva sträckan är fårans kant täkt med block som tillkom
under sjösänkningsföretaget. Fårans kanter är till stor del också bevuxna med alträd vars rotsystem ger en effektiv armering av fårans
kanter. Sammantaget ger detta ett mycket effektivt erosionskydd.
Längs hela sträckan fram till Tornasjön observerades inga tecken på
erosion i sidled, inga tecken på fickbildning mellan alträden som kan
indikera att fåran är på väg att förflyttas i sidled eller breddas.
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Från sista kurvan och hela sträckan ut mot Tornasjön har fåran en
helt annan karaktär. Fårans kanter består är till största del av organiskt material i form av rotsystem från vass, säv och vattenklöver.
Samt nedbrutna växtdelar. Rotsystemen är förmodligen tillräckligt
bra på att armera kanten samt att materialet i fårans sidor är delvis
permeabelt för även här kan inte någon erosion i sidled noteras.
Videsnåren är också intressanta ur erosionssynvinkel. Där vide förekommer längs fåran finns mycket grenar i vattnet, vilket bryter upp
flödet och därmed minskar skjuvspänningen mot fårans kanter. Det
är svårt att observera hur det ser ut innanför buskaget men troligen
är rotsystemet på vidbuskarna kraftiga och skyddar därmed fårans
kant.
En faktor som emellertid kan initiera erosion i sidled är det stora
antalet träd som luta ut över fåran. Om träden faller ut i fåran kan det
uppfläkta rotsystemet exponera bar jord som kan leda till lokal erosion. Framförallt gran kan innebära stora sårskador på fårans kan om
dessa faller ut i fåran. Det är i sig inte ovanligt att se denna effekt i
vattendrag eftersom många träd försöker maximera intaget av ljus.
Ofta är dock dessa träd böjda så att kronan i sig är lodrät. Längs
sträckan mellan Byvärma och sista kurvan innan raksträckan mot
Tornasjön finns det rikligt med träd är raka och som lutar ut i fåran.
En del har tillkommit genom stormarna, men längs många delsträckor lutar det ut på båda sidor. Om många av dessa träd faller i fåran
kan det påskynda erosionen i sidled. Samtidigt kan mer död ved i fåran innebära att mer sediment stannar kvar i fåran istället för att
transporteras ut i Tornasjön.
Hydromorfologiska processer och formelement
Delsträckan från Möckeln till Tornasjön innehåller begränsat med hydromorfologiska formelement. Dels är sträckan relativt kort, dels är
fåran armerad både i botten och sidor. Även tiden från när fåran
grävdes om är ur ett geomorfologiskt perspektiv, tämligen kort. Några formelement har dock noterats.
De små öar och grundare partier som förekommer vid Möckelns
utlopp påminner mycket om de depositionsformer som finns i ett
deltaområde. I detta fall kan det knappast handla om deposition utan
snarare erosion. Dessa öar och grundområden är troligen erosionsrester från perioden då Helgeån grävdes ut och Möckeln sänktes.
Vid bron vid Byvärma noterades släta ytor med två hak. Materialet runt bron tycks vara grusigt sand. Med flödeshastighet mellan 0,2
till 0,3 m/s kommer silt och mindre partiklar att eroderas och transporteras med vattnet. Sand och eventuellt grus kan dock sättas i rörelse genom en hoppande rörelse, saltation, eller rullande längs botten. Sten i botten kommer inte i rörelse vid denna flödeshastighet.
Tolkningen är därför att botten från bron vid Byvärma och ca 200 me-
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ter nedströms till punkten 2 består av två flacka dyner som långsamt
rör sig nedströms.
Depositionsformer längs fårans sidor förekommer efter första
kurvan. En långsträckt sediment rygg löper längs fårans södra sidan
där flödeshastigheten är något längre. Ryggen kan observeras genom
att det växer säv längs en sträng. Sedimenten når inte vid högvattenflöde upp till vattenytan med genom påväxt av vegetation kan depositionen öka och därmed minska fårans tvärsnittarea på denna delsträcka. Detta leder till ökad flödeshastighet och ökad risk för erosion
på den motsatta sidan.
Även strax innan sista kurvan förekommer deposition av material
i detta fall i en ytterkurva vilket inte är normalfallet. Förmodligen går
strömningen mer rakt fram så detta ligger i lä för den huvudsakliga
strömningen. Den nedre delen har idag vuxit i höjd så att även vid
högvattenföring är den över vattenytan. Till stor del är den påvuxen
med vattenklöver. Sedimentbanken verkar fortfarande vara aktiv och
inga tecken på erosion i sidorna förekommer.
Mellan punkterna 18 och 19 förekommer en mittbank i fåran.
Även denna har ännu inte nått upp till vattenytan vid högvattenflöde. Fåran är lite bredare på detta parti vilket har sänkt flödeshastigheten med deposition som följd. Genom depositionen trycks flödes
ihop och blir mer turbulent efter mittbanken. Växtlighet ser till att
minska erosionen i mittbankens sida. Som tidigare nämnt, tolkas ekolodregistreringen att det förekommer dyner efter mittbanken. Delsträckan är förmodligen dominerat av deposition av finsand till grovmo medan ännu finare partiklar transporteras ut mot Helgeåns inlopp i Tornasjön.
Vid Helgeåns inlopp till Tornasjön delar fåran upp sig i mindre
grenar. Hela detta området påminner om ett delta. Så fort fåran delar
upp sig sjunker vattendjupet från över 2,5 meter till mindre än 1,3
meter. Även vattenhastighen minskar. Med minskad flödeshastighet
kommer sediment, framförallt silt, som transporterats suspenderat i
vattnet att sedimentera. Därför kan Helgåens utlopp i Tornasjön liknas vid ett delta av typen fågelfotsdelta med många förgreningar. Fågelfotsdeltan karaktäriseras av att de mynnar i grunda områden har
högt flöde när de når sjön och är opåverkade av vågor. Tornasjön är
emellertid i en igenväxningsfas vilket gör att formen på deltat blir
aningen otydligt.
Sammantaget är tolkningen att fåran domineras av erosion från
Möckeln till första kurvan. En stor del av materialet som transporterats i fåran kommer från erosion i Helgeåns mynningsområde i
Möckeln. Längre nedströms är fårans botten armerad av sten och
block och erosionen i botten är begränsad. Viss deposition av grovsand sker mellan första kurvan och andra kurvan medan finsand de-
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poneras ett par hundra meter nedströms första kurvan. Silt och ler
deponeras i Tornasjön.
Död ved
Död ved har inte noterats i någon större omfattning i fåran. Man skall
beakta att siktdjupet var mycket liten vid det aktuella tillfället för undersökningen. Mellan Byvärma och Tornasjön ligger det fem träd i
vattnet. Inga av träden skapade problem att ta sig förbi med båt. Om
problem skulle uppstå kan lämpligen trädens toppar kapas eller så
kan träden dras in mot fårans kant. På sikt kommer träden att sjunka
ned mot botten och utgör därmed inget större problem. Man skall
också beakta att skogen runt om fåran är relativt ung och har ännu
inte blivit så gammal att den har börjat släppa stora mängder grenar
och stammar.
Delsträckan har emellertid en stor potential att själv bidra med
död ved genom ett stort antal träd som lutar ut i fåran. Om denna utveckling får fortgå kan många intressanta miljöer skapas samtidigt
som mer sediment bibehålls i fåran. Det finns rikligt med vetenskaplig litteratur som visar på samband mellan död ved och såväl biologisk som geomorfologisk mångfald. Enligt lokal markägare har det
skett rensningar av ved i vattnet i delsträckan övre del. Detta bör om
möjligt undvikas i fortsättningen
Vattenvegetation
Den grunda Tornasjön har en rik våtmarksvegetation och i södra delen vid åns utlopp täcks större delen av vattenytan av vegetation. På
vegetationskartan har indelning av vegetationstyper gjorts . Undervattensvegetationen är på sina håll tät med bl a vanlig igelknopp.
Flytbladsvegetationen domineras av vit näckros. Bland flytbladsväxterna förekommer även gäddnate och vattenpilört. Över större områden har högvassvegetation brett ut sig som domineras av bladvass
och säv med inslag av kaveldun. Vattenklöver är vanlig och större
mattor av vattenklöver med inslag av andra växter som säv och starr
förekommer. Längs delar av stränderna finns starrmader.
I starrmader och bland annan vattenvegetation på grundare områden förekommer även vattenväxter som sjöranunkel, frossört, fackelblomster, mannagräs, sprängört och kråkklöver. Här förekommer
även kärrspira vilken förr troligen var vanlig på fuktiga slåtterängar
förr i tiden.
Vid vattnet längs ån står på flera ställen större videsnår som hänger ut över vattnet.
Fauna
Området hyser en mycket intressant fauna. Mal har fångats vid tidigare provfisken i området (Demward 2007). I Tornasjöns södra delar

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Naturvärdesbedömning i Helgeån och Hackekvarn

33

med rik vattenvegetation och videsnår bedöms de bästa lekmöjligheterna för arten finnas bland de besökta delområdena i Helgeån (Samuelsson 2001). Både Tornasjön och Helgeån upp till den tvära svängen mot söder bedöms också vara uppväxtmiljöer för mal. Även här
växer en del videsnår som hänger ut över vattnet och som ger gömställen för mal (figur 15). Djuphålor och död ved ger viktiga ståndplatser för större mal. Flera intressanta djuphålor kan ses på ekolodsbilden (figur 13) som mellan punkt 5 och 6, 10 och 11 och vid 17. Ekolodsbilden visar även tecken på död ved på några platser. Vid djuphålorna 5-6 och 17 finns dessutom videsnår som lämpar sig som lekmiljöer för mal.
Vid inventering av stormusslor har fem arter påträffats vid Möckelns utlopp (Samuelsson 2006). De sällsyntare arter som förekommer
är tjockskalig målarmussla EN, äkta målarmussla och flat dammussla
NT. Dessutom förekommer de vanligrea arterna spetsig målarmussla
och allmän dammussla. Utlopp i sjöar är en bra miljö för många musselarter eftersom gott om föda för musslor passerar med det syresatta
utströmmande vattnet. Det är möjligt att ytterligare fler individer av
tjockskalig målarmussla finns i partier av Helgeån nedströms utloppet innan den tvära svängen mot väster (bäst fram till ekolodspunkt
2). Ekolodsbilderna (figur 13) visar att lämpliga miljöer med sandigagrusiga bottnar finns mellan punkterna 16 och 19. Flödeshastigheter
är här också tämligen höga på ca 0,5 m 3/s vid inventeringen vilket bör
gynna musslan.
Den tämligen ovanliga färnan som lever i strömmande vatten
finns i systemet. Arten är en möjlig värd för den tjockskaliga målarmusslans larver.

Figur 16: Bild vid den nu övergivna norra utloppet från Möckeln till
Tornasjön. Vegetation består av flytbladsvegetation som övergår till
vattenklöver och starr för att slutligen bilda täta säv- och vassruggar.
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Vid bottenfaunaundersökning vid bron vid Byvärma har den ovanliga nattsländan Oecetis notata påträffats (Medins Biologi AB 2007).
Den rika våtmarksvegetationen i Tornasjön gör att våtmarksfåglar
som grågås, änder och rörsångare häckar. Även uppgifter om sävsångare finns. Miljön bör även lämpa sig för doppingar. Sjön uppges
också vara länets bästa tillhåll för havsörn (Länsstyrelsen i Kronobergs län 1989).

Figur 17: Vegetationskarta över Helgeån mellan Möckeln och Tornasjön.
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Figur 18: Flodplan, grävda vallar och tillflöden, vilka alla är grävda.
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

Landmiljön
Flodplanet
Närmast Möckeln och 860 m nedströms ligger det stora vallar längs
ån från grävningen av åfåran (figur 17). Här omges ån av brantare
strandkanter och flodplan saknas.
I mitten på sträckan breder ett flackt område ut sig söderut som översvämmas vid högvatten (omr. 9 och 10). Detta område har tidigare
varit öppna kulturmarker som numera är trädbevuxna och till stor
del består av ung planterad granskog. Längs en 300 m sträcka då ån
svänger 90 grader mot norr smalnar flodplanet av. Därefter rinner ån
ut i Tornasjön som kantas av bredare våtmarksområden.
Naturtyper och arter
Vid utloppet från Möckeln och 600 m nedströms kantas ån av lövskog som domineras av ek, björk och asp samt en del ask och lind
(omr. A3, 4, 23, 24). Närmast ån dominerar klibbal. Skogen är själv-
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Figur 19: Stor vall som visar på kraftig grävning av åsträckan närmast
Möckeln.

föryngrad på tidigare kulturmarker och en hel del död lövträdsved
har börjat utvecklas. En del grova högstubbar och lågor förekommer.
Marken är delvis fuktig till blöt på den östra sidan av ån (A23). På
den västra sidan har avverkning/gallring ske nyligen gjorts och ekar
står här tämligen glest (A4). Öster om ån är området utsett som Natura 2000-område och är naturreservat (A23).
Tidigare skalbaggsinventering har gjorts i området varvid flera
sällsynta arter som kräver naturskog med kontinuerlig god tillgång
på döda lövträdsstammar i rätt nedbrytningsstadier har påträffats
(Ehnström 1988, Nilsson & Baranowski 1995, Nilsson 1997). Bland
rödlistade arter som tidigare hittats är halvknäpparen Xylophilus corticalis NT Arten räknas till urskogsrelikterna i Europa och har en av
sina få livskraftiga populationer i Sverige vid sjön Möckeln. Här
tycks den främst utvecklas i grova björkar som har varit döda i
många år. Andra sällsynta arter som påträffats är bl a orange rödrock
Ampedus nigroflavus NT och svartfläckad rödrock Ampedus sanguinolentus NT. Den senare lever i lövträdslågor som periodvis översvämmas av vatten. På ask hittas bl a signalarter som grynig filtlav Peltigera collina och fällmossa Antitrichia curtipendula (A23). Vid ån (på norrsidan om ån) står en mycket grov ek som dock är kraftigt igenvuxen
(A26). Några jättekar med stamhåligheter finns även längre österut ca
200 m från ån (figur 18). Vid tidigare inventeringar har det i ekarna
vid Byvärma hittats sällsynta hålträdsarter som läderbagge Osmoderma eremita NT. Även rödpalpad rödrock Ampedus hjorti som lever i
brunrötad ekved har påträffats i området. På de grova ekarna hittas
signalarter som gulpudrad spiklav Calicium adspersum, sotlav Cyphelium inquinans och fällmossa. På nedfallna grenar vid en grov ek hittades även svampen rutskinn Xylobolus frustulatus NT. Enligt uppgift
finns bl a mindre hackspett NT och göktyta VU i området. Artsam-

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Naturvärdesbedömning i Helgeån och Hackekvarn

37

mansättningen av vedlevande skalbaggar och lavar visar på att området har en lång historisk kontinuitet
av grova hålekar samt lövträdsved i
lämpliga nedbrytningsstadier.
Efter en skarp sväng åt väster
fortsätter ån att kantas av lövträd.
Söder om ån breder ett sankt område ut sig som genomkorsas av diken. Den östra delen av detta område är bevuxet av tämligen ung björk
(A10) medan den västra delen är
Figur 20: En av de grövsta
bevuxen av planterad gran (A8).
Vid inventeringen stod hela detta ekarna med intressanta
område under vatten. Närmast ån stamhåligheter och signalarter
som gulpudrad spiklav och
på sydsidan finns en mad med
självföryngrad skog av främst asp, rutskinn.

Figur 21: Naturtyper på land. © Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
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Intressanta arter
Vattenmiljö
Mal CR, färna, ål CR
Tjockskalig målarmussla EN, flat dammussla NT, äkta målarmussla,
nattsländan Oecetis notata
Fisktärna EU, grågås, rörsångare, sävsångare
Landmiljö:
Bivråk EN, lärkfalk, göktyta VU, mindre hackspett NT, trana EU, stenknäck,
spillkråka EU, stjärtmes, entita NT
Läderbagge NT, Halvknäpparen Xylophilus corticalis NT, svartfläckad rödrock
Ampedus sanguinolentus NT, orange rödrock Ampedus nigroflavus NT,
rödpalpad rödrock Ampedus hjorti
Kornknutmossa, fällmossa, västlig hakmossa
Gulpudrad spiklav, sotlav, gulnål, gammelgranslav, grynig filtlav, fjällig filtlav,
klotterlav
Rutskinn NT

björk, tall samt en del klibbal (A11). Här ligger en större mängd vindfällda träd i fuktiga lägen efter stormarna. Även norr om ån finns
själföryngrad skog av främst björk och asp med inslag av grov asp
och ek (A27). Även detta område har gott om vindfällda lövträd.
Lövträdsområdena är värdefulla för mindre hackspett NT, entita NT
och stjärtmes.
Ån gör en tvär sväng mot norr. Den västra stranden kantas här i
väster av granproduktionsskog och hyggen som saknar kantzon mot
vattendraget.
Ytterligare norrut rinner ån ut i den sänkta Tornasjön. Här kantas
sjön till stor del av mader varav stora delar, särskilt längs den östra
stranden, har vuxit igen med självföryngrad blandsumpskog av
främst klibbal och inslag av gran och björk (A29, 30). En hel del död
ved har utvecklats och på äldre granlågor i fuktiga lägen hittas på flera ställen den goda signalarten kornknutmossa Odontoschisma denudatum (A29). På lövhögstubbar i sumpskogen växer också signalarten
gulnål Chaenotheca brachypoda (A29). Även i dessa områden har stormarna gett ett tillskott av död ved i form av rotvältor. De självföryngrade sumpskogarna med död ved kan innebära en kontinuitet av lövskog i området.
Granproduktionsskogen når ända ut i den blöta marken vid
sumpskogarna. Här finns omfattande körskador som uppstått efter
upparbetningen av stormfällda träd efter stormarna (A29). Körskador
observerades även i en dikad bäck som rinner ut i Tornasjön. Vattnet
i diket från hygget var kraftigt humöst.
Längs den västra sidan finns öppna mader (A22) längs stranden
som kantas av smalare bårder av lövsumpskog (A18-20). Trana E
uppges finnas i området. Våtmarksområdena kring Tornasjön kan
vara lämpliga häckningsmiljöer för arten. I våtmarkerna sågs amfibier som vanlig padda och vanlig groda.
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Figur 22: Område A27. Självföryngrad lövskog på igenväxande åkermark.
Mängden död ved har hunnit bli tämligen hög. De senaste stormarna har ökat
mängden kullfallna träd.

Bedömning
Geomorfologiska naturvärden
Delsträckan är kraftigt omformad genom de grävarbeten som genomfördes i samband med Möckelns sänkning. Störst påverkan är troligen lokaliserad från Möckelns utlopp till första kurvan. Efter sista
kurvan och ut till Tornasjön är Helgeån tämligen opåverkad och har
ett naturligt utvecklingsförlopp. Med tanke på att fåran har utvecklats tämligen fritt sedan 1857 måste man anse att Helgeån har antagit

Figur 23: Självföryngrad blandsumpskog på landvunnen sjöbotten från 1850talets sjösänkning. En hel del död ved förekommer. Gulnål växer på
högstubben i förgrunden. Område A29.
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Figur 24: Körskador som uppstått efter röjning av stormfälld granskog på blöt
mark öster om Tornasjön. Området bör i framtiden ingå som skyddszon mot
sumpskogen för att undvika ytterligare körskador i framtiden.

ett nytt naturtillstånd. Delsträckan är intressant i den meningen att
många av de aktiva processerna i denna delsträcka initierades efter
grävarbetet.
Inom undersökningsområdet förekommer en stor mångfald av
former och processer inom en relativt kort sträcka. Området hyser
både depositions- och erosionsformer i såväl grova som finkorniga
sediment. Den geomorfologiska mångfalden har därför bedömts som
hög vilket också leder till stor pedagogisk betydelse.
Helgeån mynningsområde bedöms ha höga geomorfologiska naturvärden genom att det utgör ett bra exempel på fågelfotsdelta. Denna typ av deltan är tämligen ovanliga i Sverige. ”Gilbert” deltan med
typisk delta-form är betydligt vanligare.

Figur 25: Öppna starrbevuxna mader närmast ån i område A22
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Helgeåns delta i Tornasjön är också intressant både ur pedagogisk
och vetenskaplig synpunkt eftersom ålder på deltat kan fastställas
från historiska kartor. Detta möjliggör studier av tillväxthastighet,
interaktion med biologiska system varför dess pedagogiska och vetenskapliga värde är högt.
Faktor
Geomorfologisk mångfald
Representativitet
Förekomst av ovanliga formelement

Status
Mycket hög
Måttlig
Hög

Klass
5
3
4

Måttlig
Låg
Hög
Hög
Hög

3
2
4
4
3,6

Betydelse för områdets utveckling
Betydelse för regionens bildning
Forskningsvärde
Pedagogisk betydelse
Totalbedömning

Hydromorfologisk bedömning
Nedanstående är en bedömning utifrån hydromorfologiska bedömningsgrunder (Nilsson, 2006).
Morfologiska faktorer
Faktor

Status

Rätning/kanalisering
Rensning
Vägkorsningar/km
Markanvändning i närmiljön
Markanvändning i avrinningsområdet
Diken/km
Död ved

Klass

Värde

Otillfredsställande
Otillfredsställande
God
Måttlig
Måttlig
God

4
4
2
3
3
2

16
12
6
6
6
4

God
God
Måttlig

2
2

6
4
7,5

Klass
1
1

Värde
2
2
2

Förändrad vattennivå
Totalbedömning
Kontinuitet
Faktor
Fragmenteringsgrad
Barriäreffekt
Totalbedömning

Status
Hög
Hög
Hög

Totalbedömning enligt hydromorflogiska bedömningsgrunder är
måttlig.
Biologiska värden
Vattenmiljön
Vattenmiljön som helhet inom undersökningsområdet bedöms som
ett nationellt värdefullt område. Det som främst stöder denna bedömning är kriteriet ”Raritet” genom förekomst av den starkt hotade EN
tjockskaliga målarmusslan samt möjligt lekområde och uppväxtmiljöer för den akut hotade CR malen. Dessutom förekommer flat dammussla NT och äkta målarmussla. Både tjockskalig målarmussla och
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mal har fastställda åtgärdsprogram. Arterna bedöms också vara regionala ansvarsarter. Även kriteriet ”Diversitet” kan användas eftersom området hyser en tämligen hög mångfald av biotoper och naturtyper längs sträckan. Nyckelbiotoper som finns i området och som
stöder bedömningen är ”Mynningar och deltan” och ”Strandskog/
översvämningsskog”.
Hela sträckan bedöms ha högsta naturvärde, klass 1 med stöd av kriterierna a, b, d, f, g, k och l.
Miljön bedöms dessutom ha stor betydelse för friluftsliv p g a att
mycket kanotturister passerar området.
Landmiljön
Lövskogsområdet vid Byvärma inklusive lövskogsmiljöerna som
sträcker sig västerut längs ån bedöms ha högsta naturvärde, klass 1
(omr.). Bedömningen grundar sig på förekomst av ett flertal rödlistade arter, skogliga signalarter och värdefulla strukturer som hålekar
och död ved av lövträd. Området har en lång kontinuitet med grova
lövträd och död ved. Det ingår dessutom i ett större område i landskapet med lövträdsmiljöer med mycket höga naturvärden. Kriterier
som stöder bedömningen är a, b, c, d, f, l och k. Området är dessutom
utsett som Natura 2000-område.
Sumpskogarna öster om Tornasjön (omr.) bedöms ha mycket höga
naturvärden, klass 2. Dessa bör ses som en helhet med de övriga lövmiljöerna. Bedömningen grundar sig på att området består av självföryngrad skog med stort lövinslag och bitvis gott om äldre död ved.
Goda signalarter visar också på lämpliga miljöförhållanden samt
kontinuerlig tillgång på död ved. Miljön är även värdefull för den
rödlistade mindre hackspetten. Kriterier som stöder bedömningen är
a, b, f, l och k.
Hot
Skogsbruket med monokulturer utan kantzoner utgör hot både mot
vattenkvalitet och biotoper i vattendraget samt mot biologisk mångfald på land. Problemet blir särskilt tydligt vid stormfällning av granskog på olämplig blöt mark (A29). Hyggena påverkar vattenkvaliteten i de diken som rinner ut i Skeppshultasjön genom bl a högre humushalter och nitrathalter.
Upparbetning och utkörning orsakar kraftiga markskador som
kan orsaka läckage av organiskt material, humus och frigörande av
kvicksilver till vattendragen. Dessutom är samtliga biflöden dikade.
Körskador fanns i ett av dikena vilket bl a ökar sedimenttransporten
till vattenmiljön.
Det finns även på sikt risk att ytterligare mark omställs till granproduktionsskog som vid område A27.
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Figur 26: Tidigare dokumentation från området.
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

På grund av problematiken med översvämningar i Möckeln samt
även tradition finns det risk för att rensningar av död ved görs i åfåran eller att grävningar görs vid utloppet.
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Vissa av de grova vidkroniga ekar inklusive deras följearter i Byvärma naturreservat hotas av att andra träd står alltför tätt inpå ekarna.
Längs åns norra sida står ytterligare någon mycket grov ek som hotas
av kraftig igenväxning (A26).
Ekosystemen som är knutna till hagmarksekarna hotas av att de
grova hålekarna är fåtaliga och att det finns brist på efterträdare. Detta innebär troligen att en utdöendeskuld finns i området när det gäller hålträdsarter.
En hel del ung gran växer upp i område A23 vilket på sikt hotar
att konkurrera ut lövträden.
Potential
Ån längs sträckan har hög naturvårdspotential som bättre malmiljö
om mängden död ved i vattnet tillåts öka så att fler gömställen och
ståndplatser uppstår. Lämpliga leklokaler för mal kan också öka om
fler överhängande videbuskage etablerar sig längs strandkanten.
Områdena med självföryngrad lövskog och sumpskog längs Helgeån och Tornasjön har mycket hög naturvärdespotential på grund av
närheten till Byvärna naturreservat med sällsynta vedlevande skalbaggar. Potentialen är särskilt hög med tanke på den ökande mängden död ved efter stormarna. Död lövträdsved som översvämmas regelbundet är särskilt lämplig för svartfläckad rödrock Ampedus
sanguinolentus NT som är påträffad vid Byvärma.
Koppling mellan biologi och hydrogeomorfologi
Erosion har skapat och fortsätter att skapa hålor i åns kanter och botten. En del djuphålor finns längs sträckan och en del träd har börjat
falla ut i vattnet. Djuphålor och död ved i vattnet innebär bra skydd
för mal. Underminering av kanterna kan också innebära att ytterligare träd faller ut i vattnet.
Vattnets strömning gör att sediment transporteras nedströms.
Denna transport kan innebära att dyner skapas. På några ställen syns
tecken på dynbildning på ekolodsbilderna. Dynbildningen innebär
en mer varierad bottenstruktur och områden som inte sedimenteras
över av organiskt material. Död ved spelar och block spelar en viktig
roll för en större variation i vattnets strömning, erosion-sedimentation och bottenstruktur. Variationen i bottenförhållandena gör att diversiteten i bottenfaunan har möjlighet att bli större samt att musslor
har bättre möjlighet att hitta lämpliga platser.
Naturliga vattenståndsvariationer orsakar översvämningar av de
flacka områdena med strandskog. Översvämningar och det fuktiga
mikroklimatet ger förutsättningar för specialiserade arter av t ex mossor, lavar, svampar och insekter. Sumpskogarna är även värdefulla
för fåglar som stjärtmes och mindre hackspett.
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Figur 27: Landmiljöer med naturvärden. Värdefull
helhetsmiljö med lövträd är markerad.
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

Strandskogarna är mycket värdefulla för vattendraget eftersom de
fungerar som skyddszoner. Områden med videbuskage som hänger
ut över vattnet används som lekmiljöer för mal. Strandskogarna tillför också död ved till vattenmiljön.

Helhetsmiljöer och avgränsningar
Hela vattenmiljön inom det undersökta området bedöms vara ett
kärnområde som ingår i en större värdefull helhet.
Tornasjön utgör ett större mycket värdefullt våtmarksområde där
bl a även Skeppshultasjön och Bökönasjön ingår som en större helhet.
Våtmarkerna vid utloppen i Tornasjön, Skeppshultasjön och Bökönasjön bedöms vara lämpliga lekmiljöer för mal. Lämpliga uppväxtmil-
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jöer för mal finns både i sjöarna och i den nedre halvan av den aktuella sträckan. Våtmarksarter som fisktärna, grågås och rörsångare förekommer i sjöarna. Tornasjön uppges vara länets viktigaste tillhåll
för havsörn och kungsörn.
Utlopp från sjöar är ofta mycket bra miljöer för musslor. Tjockskalig målarmussla och dammussla har påträffats vid utflödet från
Möckeln liksom vid utanför Kråkakanals inlopp i Skeppshultasjön.
Skyddszoner för kärnområdet bör innefatta flodplanet enligt fig….
Där det saknas flodplan bör skyddszonen bestå av kantzoner där
skogsbruk inte bredrivs med en bredd som minst motsvarar åfårans
bredd. Längs sumpskogarna på östra sidan av Tornasjön (omr. A29
och A30) bör skyddszonen även innefatta hygget på blöt mark närmast sumpskogen längs en ca 20 m bred zon. Detta kan i framtiden
förhindra fler körskador som uppstått efter senaste upparbetningen
av träden. Söder om ån ligger ett bredare flackt område med skog
(omr. 9 och 10). Det västra området (omr. 10) består av ca 40-årig
planterad gran och naturvärdena är idag låga. Vid inventeringen stod
granskogen helt under vatten. Eftersom området är flackt flodplan
som troligen regelbundet översvämmas bedöms det inte vara en särskilt lämplig mark för gran. På sikt bör man omföra området till lövskog med främst klibbal, glasbjörk, ask och asp. För att få en mer naturlig hydrologi i området bör dikena i området inte rensas.
Påverkansområde är hela avrinningsområdet uppströms kärnområdet. Särskilt viktiga påverkansområden är de biflöden som ansluter
till sträckan.
Natura 2000-området vid Byvärma bedöms vara ett värdefullt kärnområde på land. Området ingår i en mycket värdefull helhetsmiljö
med lövträd som sträcker sig vidare längs ån mot väster och därefter
norrut längs åns och Tornasjöns östra strand. Områdena väster om
Byvärma kan definieras som utvecklingsområden för kärnområdet vid
Byvärma. Flera rödlistade vedlevande skalbaggar som lever i död
lövträdsved av har påträffats vid Byvärma. Området västerut längs
ån där det finns gott om vindfällda lövträd innebär att det finns goda
spridningsmöjligheter för dessa arter som exempelvis svartfläckad
rödrock Ampedus sanguinolentus och halvknäpparen Xylophilus corticalis.
Fågelarter som finns i området och som gynnas av landskap med
lövskogar och mosaiker av naturbetesmarker och våtmarker är mindre hackspett NT, göktyta VU, entita NT, bivråk EN och lärkfalk.
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Figur 28: Videsnår vid en av öarna vid Helgeåns utlopp i Tornasjön.

Förslag till åtgärder
Vattenmiljön
 Delområdet bör i största möjliga mån utvecklas fritt utan ingripande i form av rensningar, grävarbeten. Det har förekommit förslag att öka göra någon form av passage förbi bron vid
Byvärma för att minska risken för höga vattenstånd i Möckeln. Med tanke på musselbestånden i mynningsområdet och
störningar på hydromorfologiska processer bör detta undvikas. Ett alternativ kan vara att öppna upp det gamla norra utloppet från Möckeln. På lång sikt kan dock höga vattenflöden
i Möckeln inte helt undvikas.
Flodplan och skyddszoner
 Granskog som växer på flodplan som regelbundet översvämmas bör på sikt omställas till lövskog med klibbal, björk, asp
och ask och ingå i skyddszoner mot vattendraget.
 Kantzoner som domineras av löv och där skogsbruk inte bedrivs bör anläggas längs vattendrag och sumpskogar. Kantzonen vid vattendraget bör ha minst åns bredd. Kantzoner vid
våtmarker bör ha minst en trädlängds bredd.
 Längs delsträckan förekommer flera diken. Rensning bör inte
ske i dessa tillrinnande biflöden. Några av dikena bedöms ha
marginell betydelse för tillväxten av skogen eftersom området
ändå är försumpade. För att minska risken av uttransport av
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humus, kväve och fosfor till Helgeån, bör igensättning av dessa diken övervägas så att naturliga våtmarker förstärks som
kan utgöra en buffert innan vattnet når Helgeån.
 Lövträdsområdet på den igenväxande åkermarken norr om
ån (omr. A27) bör få utvecklas fritt och inte omvandlas till
granproduktionsskog.
 Död ved bör alltid lämnas både i landmiljöer och längs vattendraget. Rensningar av död ved i fåran bör upphöra. Om
trädstammar i vattnet skapar en olägenhet för kanotturism
bör träden i stället dras in mot stranden eller trädens toppar
kapas.
Landmiljön
 Grova hagmarksekar inklusive efterträdare bör friställas så att
avståndet till närmaste trädkrona är minst 6 m (omr. A26)
 Röjning av ung gran bör på sikt ske i område A23. Vi dessa åtgärder är det viktigt att inte lågor körs sönder.
Förslag till uppföljning
 Från äldre kartor och flygbilder verkar det som Tornasjön och
Helgeåns inlopp i sjön är i ett kraftigt igenväxningstillstånd.
Det är svårt att idag konstatera orsaken till detta, med det bör
utredas närmare.

Figur 29: Utväxande videbuskage ses längs den vänstra kanten.
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Helgeå, Kråka kanal
Allmän beskrivning
Undersökningsområdet omfattar Kråka kanal med in- och utloppsområden i Tornasjön och Skepphultasjön. Området täcker en yta på
16,8 ha. Den total sträckan i Helgeån inom undersökningsområdetmotsvarar 688 meter varar 350 meter utgörs av Kråka kanal. 230 meter av delsträckan utgörs av det delta som har utbildats nedströms
Kråka kanal.
Söder om Kråka kanal ligger hagmarker som domineras av lövträd som ek, klibbal och björk. Även norr om kanalen växer lövskog,
delvis gallrad. I nordväst gränsar Skeppshultasjön istället av ett stort
hygge. Längs sjöarnas stränder växer lövsumpskogar.
Området ingår i Möckeln-området med riksintresse för naturvård
(NRO 07011) samt riksintresse för friluftsliv (FG2).

Figur 30: Delområdet Kråka kanal. Koordinater i Rikets nät, RT90. Röda siffror
hänvisar till ekolodsregistreringar.© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

Geologi
Den egentliga åfåran passer igenom en långsträckt moränrygg med
grovblockig morän som löper i nordöstlig riktning. Norr om kanalen
är moränryggen något bredare än den södra delen. Moränryggen
möter ett annat moränområde från väster, ca 200 meter norr om ka-

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Naturvärdesbedömning i Helgeån och Hackekvarn

50

nalen och bilder därmed Kölsöviken i Skepphultasjön. Både Skepphultasjön och Tornasjön domineras av finkorniga siltiga sediment
med hög halt av humusämnen. Block och sten sticker dock upp ur
materialet vilket tyder på att morän är det underliggande materialet
till största del.
Nedströms Kråka kanal har Helgeån påbörjat en deltabildning likt
den som förekommer i Tornasjön. Materialet är huvudsakligen sand
och grovmo i deltaområdet medan själva fåran är betydligt grövre sediment.

Hydrologi
Enligt SMHI:s sjöregister är vattenståndet i Tornasjön 135,8 meter
medan i Skepphultasjön är motsvarande nivå 135,6 meter. Detta innebär att Helgeåns lutning i Kråka kanal motsvarar 0,057 % , vilket är
något brantare jämfört med tidigare delsträcka.
Flödeshastigheten varierade vid undersökningstillfället mellan 0,2
till 0,6 m/s. Största flödeshastigheterna förekom vid inloppet till Kråka kanal samt halvvägs ut i deltaområdet.

Figur 31: Kråka kanal
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Figur 32: Fårans kant längs Kråka kanal med en större ek som har fallit i fåran.
På sikt blir detta ett viktigt tillskott av död ved i fåran och bör därför lämnas
utan åtgärd.

Historia
Kråka kanal är en till stor del grävd fåra, som sänktes och vidgades i
samband med sjösänkningen av Möckeln, Tornasjön och Skeppultasjön 1857. Tydliga vallar kan ses på båda sidor om fårans kantar. Vid
jämförelse med karta över Laga skifte av Yxnäs marker från 1866 är
Kråka kanals form i stort sätt samma som idag. Tyvärr har inga kartor äldre än 1866 hittats och det är av den anledningen svårt att bedöma hur fåran har sätt ut före sänkningsföretaget.
I jämförelse med dagens ekonomiska karta och 1950 års ekonomiskakarta finns stora skillnader. I 1950-års karta märks knappast deltabildningen nedströms Kråka kanal. Likaså är förekomst av vattenvegetation betydligt mindre omfattande.

Figur 33: Yttre delarna av deltabildningen nedströms Kråka kanal. Förekomst
av näckrosor indikerar grundare partier där mittbankar bildas.
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På karta från laga skifte 1866 består området söder om kanalen av
ängar och åkrar som ligger runt Yxnäs gård. Betydande områden
längs sjöarnas stränder runt gården är landvinning från sjösänkningen som skedde runt 1850-talet. Mycket av den nyvunna marken betecknas som stenbunden och användes troligen som ängsmark och
betesmark. För området norr om kanalen har inga äldre skifteskartor
hittats. På generalstabskartan från 1869 ser dock områden både norr
och söder om kanalen ut vara öppna marker med endast en del markeringar för lövträd närmast kanalen. Även på den ekonomiska kartan från 1950 ser områdena runt kanalen och nordväst om Kölsviken
vara öppnare marker endast glest bevuxna med träd. Fortfarande är
de gamla åkrarna från 1800-talet markerade som åkermark, på vissa
ställen med gott om odlingsrösen. Det ser ut som en del av landvinningen längs Tornasjön nu har återgått till att vara sjö eller våtmark.
Idag är ängsmarkerna söder om kanalen betad lövskog med ek,
björk, klibbal mm. Under 2007 förekom dock inget bete. Åkermarkera
är mer öppna och har också använts som betesmark. På de landvunna områdena vid Tornasjön och Skeppshultasjön växer sumpskog
som domineras av klibbal, björk och viden. Markerna norr om kanalen har vuxit igen av främst lövskog med ek där det bedrivs skogsbruk. I området norr om Skeppshultasjön ligger ett större hygge där
det tidigare vuxit planterad granskog.

Vattenmiljön
Biflöden
Två diken rinner ut i Skeppshultasjön (figur 39). Dikena kommer från
ett stort hygge som ligger norr om Skeppshultasjön.

Figur 34: Översikt över Kråka kanal från ekonomiska kartan från 1950. Notera
att deltabildningen nedströms Kråka kanal är knapp synlig.
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
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Fårans bredd
Fårans bredd varierar från 14 meter till 53 meter med ett medelvärde
kring 28 meter (fig. 30). Den största bredden förekommer vid Tornasjöns utlopp som mer eller mindre bildar en trattformig fåra. Den
minsta bredden är lokaliserad vid mitten av deltabildningen. Från figur 20 kan man dra slutsatsen att fåran är mellan 15 till 20 meter vid
inlopp och utlopp i Kråka kanal medan själva kanalen har en bredd
mellan 30 till 35 meter. Vid deltabildningens mynning ökar bredden
igen vilket är naturligt. Nya mittbanker håller emellertid på att bildas
under vattenytan, vilket på sikt kommer dela till att flödet delar upp
sig vid mynningen i fler grenar.
Bottenförhållanden och vattendjup
Vattendjupet i Tornasjön utanför Kråka kanal varierar mellan 1,7 till
2,3 meter. Utanför Kråka kanal förekommer rikligt med flytbladsvegetation vilket gör att ekolodsregistreringen visar på gråa spikar. Vid
punkten 1 börjar den egentliga fåran. Bottensediment består av sandigt grus med tämligen rikligt med sten och block. Vattendjupet mellan punkterna 1 och 2 varierar mellan 1,3 till 1,7 meter på de djupaste
partierna. Ju närmare punkten 2 desto högra grad av sten och block
förekommer i fårans botten. Vid punkten 2 finns en liten djuphåla
med finkornigare sediment. Mellan punkten 2 och 3 förekommer en
grundare sträcka med högre andel sandiga-grusiga sediment som
också är den grundaste delen av Kråka kanal. Denna sträcka sammanfaller också med förekomst av tjockskalig målarmussla.
När fåran närmare sig punkten 3, vilket är halvvägs ut i deltabildningen, förekommer en större djuphåla mellan punkten 2 och 4. Vattendjupet uppgår till närmare 2,9 meter på den djupaste delen. Sedimenten i botten blir avsevärt finkornigare även om det förekommer
sten och block. Från punkten 4 och nedströms sjunker vattendjupet
fram till punkten 5. Vid denna punkt förekommer rikligt med undervattensvegetation i det finkorniga sedimentet.

Figur 35: Fårans bredd mellan Tornasjön och Skepphultasjön.
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Figur 36: Ekolodregistrering mellan Tornasjön och Skepphultasjön genom
Kråka kanal. Siffrorna hänvisar till texten och figur 19.

Från punkten 5 och ut i Skepphultasjön ökar vattendjupet sakta ned
till 2,3 meter. Ekolodning genomfördes förbi de små öarna i norra delen av Skepphultasjön men på ingen plats var vattendjupet större än
2,4 meter. Enstaka block förekommer sporadiskt, men botten består
till största del av silt med hög halt av organiskt material.
Fårans kanter
En stor del av fårans kanter i Kråka kanal består av upplagda stenar
och block från grävarbetena i samband med Tornsjöns sänkning. Detta gör att fårans är tämligen resistent för erosion i sidled. Kanterna är
också bevuxna med alträd vars rotsystem ytterligare stärker kantens
hållfasthet. Inga erosionsskador noterades längs delsträckan.
Död ved
Längs denna delsträcka noterades två träd som låg i Helgeån. En stor
del Kråka kanal kantas dock av al och björk med överhängande grenar över fåran. Det förekommer också en del äldre träd längs fårans
kanter varför det finns potential för död ved. Bottens karaktär med
block och sten gör det förmodligen svårt för grenar och annan död
ved att stanna kvar i fåran utan att föra ut i deltaområdet.
Hydromorfologiska processer och formelement
Vid Tornasjöns utlopp noterades större vattendjup än längre ut i sjön
och mer kuperad topografi. Eftersom botten består av finkorniga sediment samtidigt som vattendjupet sjunker och flödeshastigheten
ökar, karaktäriseras detta område av erosion. Tornasjön i sig kan ses
som en sedimentfälla och de sediment som idag avsätts vid Kråka kanals utlopp i Skepphultasjön måste härstamma från erosion i Tornasjöns botten.
Vid jämförelse med figur 35 är det möjligt att se ett samband mellan bredd och djup. I Kråka kanal förekommer minskat djup när fåran blir bredare. När fåran kommer ut från moränryggen och själva
kanalen och in i ett område med finkornigare sediment minskar fårans bredd samtidigt som vattendjupet ökar. I Kråka kanal, framförallt mellan 300-400 meters avstånd från Tornasjön, är botten till stor
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Figur 37: Yttre delarna av deltabildningen vid Kråka kanal. Notera kraftig
flytbladsvegetation.

del armerad av sten. Erosion i botten är kraftigt begränsad samtidigt
som fåran kanter också är armerad med stenar från sänkningsföretaget. Detta leder till ett underskott på sediment när Helgeån kommer
ut från själva kanalen vilket tillsammans med lätteroderat material
och hög flödeshastighet ger en kraftigare erosion vid punkten 3 i ekolodsregistreringen.
Vid punkten 5 i ekolodsregistreringen kan man notera ett grundare parti innan botten svag ökar i djup ut mot Skepphultasjön. Detta
sammanfaller med att fåran lämnar deltabildningen och flödet delar
upp sig i mindre flöden och sprids ut som en solfjäder. Vid denna
punkt sjunker flödeshastigheten kraftigt och vattnets möjlighet att
bära sediment minskar. Detta leder till deposition av sediment framförallt på de punkter där flödet divergerar. Tillskottet av material leder till att vegetation etablerar sig på dessa punkter vilket fångar in
mer material så att mittbankar bildas i fåran. Vid punkten 5 har bildning av flera mittbankar påbörjats men som ännu inte når upp till
vattenytan.
Vattenvegetation
Den grunda Tornasjön och utloppet i Skeppshultasjön har en rik våtmarksvegetation. Vid åns utlopp i Skeppshultasjön täcks större delen
av vattenytan av vegetation. På vegetationskartan har indelning av
vegetationstyper gjorts (figur 38).
Flytbladsvegetationen domineras av vit näckros. Bland flytbladsväxterna förekommer även gäddnate och vattenpilört. Över större
områden har högvassvegetation brett ut sig som domineras av bladvass och säv med inslag av kaveldun. Vattenklöver är vanlig och på
större mattor av vattenklöver med inslag av andra växter som säv
och starr förekommer. Större områden som domineras av starr förekommer också. I grundare områden förekommer även vattenväxter
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som sjöranunkel, frossört, fackelblomster, mannagräs, sprängört och
kråkklöver.
Fauna
Vid tidigare provfisken har mal fångats vid utloppet i Skeppshultasjön (Denward 2007). Både lekområden och uppväxtområden bedöms kunna finnas i Skeppshultasjöns norra del runt Kråka kanals
utlopp (Samuelsson 2003). En djuphåla finns utanför mynningen som
ser lämplig ut för större mal.

Figur 38: Karta över vattenvegetationen kring Kråka kanal.
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Vid inventering av stormusslor har fem arter påträffats vid Kråka
kanals utlopp (Samuelsson 2006). De sällsyntare arter som förekom-

Figur 39: Flodplan och tillflöden, vilka alla är grävda.
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

mer är tjockskalig målarmussla EN, äkta målarmussla och flat dammussla NT. Dessutom förekommer spetsig målarmussla och allmän
dammussla. Utlopp i sjöar är en bra miljö för många musselarter eftersom vatten med gott om föda för musslor passerar med det syrerika utströmmande vattnet. Lämpliga miljöer för tjockskalig målarmussla kan vara mellan ekolodspunkt 2-3 där bottnen är finkornig
med en del sten och tämligen hög vattenhastighet på ca 0,5 m3/s. Kanske kan sträckan mellan punkt 4 och 5 även vara lämplig. Även här
är vattenhastigheten på ca 0,5 m3/s men bottnen är finkornigare.
Eventuellt finns lämplig miljö även efter punkt 1.
Den tämligen ovanliga färnan som lever i strömmande vatten
finns i området. Arten är en möjlig värd för den tjockskaliga målarmusslans larver.

Landmiljön
Flodplan
Längs den grävda kanalen saknas egentligt flodplan. Längs sjöarnas
stränder växer sumpskogar som översvämmas vid högt vattenstånd.
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Naturtyper och arter
Längs stränderna vid Tornasjön och Skeppshultasjön växer självföryngrade lövsumpskogar som domineras av klibbal och björk (B1, 3, 9,
10). Buskskiktet längs stränderna är på många platser tätt med vide
och brakved. Bland de vanligt förekommande våtmarksväxterna hit-

Figur 40: Naturtyper på land.

© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr

106-2004/188

tas kärrsilja, hundstarr, åkermynta, kabbleka, videört, missne, svärdslilja, strandklo, blåtåtel, kråkklöver, vattenmåra och kärrviol. Även
spikblad förekom allmänt i område B3.
Söder om kanalen mellan sjöarna växer en betad lövblandskog på
frisk mark (B2). Här dominerar ek med större inslag av
björk, klibbal och gran. Området är klassat som naturvärdesobjekt av Skogsstyrelsen. I
buskskiktet växer tämligen
gott om hassel samt en. Markförhållandena på den grovblockiga moränen är näringsfattiga med bl a blåbär, ekorrbär och kruståtel samt väggmossa och husmossa där trädskiktet är tätare. På de öppnare gamla åkertegarna som numera betas är marken något
Figur 41: Alsumpskog med
näringsrikare med gräshakmossa. En del ängsväxter före- vattenvegetation av bl a missne längs
kommer som stenmåra, vår- stranden på Skeppshultasjön. Område B9.
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brodd, åkervädd, ängsvädd, ängsviol och liten blåklocka. Uppgifter
om Jungfru Marie nycklar och nattviol finns från området. Söderut
öppnar sig ett vackert kulturlandskap med gott om odlingsrösen där
enstaka äldre lind växer. Mängden död ved i området är tämligen liten. Avsaknaden av skogliga signalarter tillsammans med trädskiktets måttliga ålder visar att området tidigare har varit öppet eller att
det varit bevuxet med unga träd.

Figur 42: Hagmark på tidigare åkermark och lövskog i område B2.

Norr om kanalen växer lövskog. Närmast kanalen består den av
blandlöv med björk, asp, klibbal, ek och gran samt med enstaka hassel och en (B6). Fältskiktet domineras av blåbär, kruståtel och stenmåra. Längs stranden står enstaka grov klibbal samt grova solexponerade högstubbar som är värdefulla för vedlevande insekter.
Norr om denna kant och österut växer ung björkskog (B4, 5). Norr
om den västra delen växer istället ett gallrat ekbestånd som är inhägnat med viltstängsel (B8).
Norr om Kölsöviken bakom sumpskogsbården breder ett stort
hygge ut sig.
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Figur 43: Strandskog på norra sidan av Kråka kanal med grövre död ved.
Område B6.

Figur 44: Utloppet från Kråka kanal sett från den södra stranden.

Intressanta arter
Mal CR, färna
Tjockskalig målarmussla EN, flat dammussla NT, äkta målarmussla,
Spillkråka EU, mindre hackspett NT, grågås,
Gammelgranslav Lecanactis ab ietina
Krusig ulota Ulota crispa
Blanksvart trädmyra Lasius fuliginosus
Åkervädd, stenmåra, ängsvädd, ängviol, liten blåklocka, lind, nattviol, Jungfru
Marie nycklar
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Bedömning
Geomorfologisk naturvärdesbedömning
Området hyser få geomorfologiska formelement och ur den synvinkel ett lågt naturvärde. Deltabildningen utanför Kråka kanal bedöms
som geomorfologiska intressant. Bildningen är tydlig och välutvecklad men har inte kommit så långt att man kan se tydlig uppdelning
av fåran med med mittbankar så att ett fågelfotsdelta har utvecklats.
Karaktäristiska levébildningar på båda sidor av fåran förekommer.
Deltabildningen ger också information om utvecklingen inom området och hyser ett värdefullt arkiv avseende sedimenttransporten i
Kråka kanal. Delsträckan bedöms ha hög pedagogiskt värde för attförstå geomorfologiska processer.
Faktor
Geomorfologisk mångfald
Representativitet
Förekomst av ovanliga formelement

Status
Låg
Måttlig
Låg

Värde
2
3
2

Betydelse för områdets utveckling
Betydelse för regionens bildning
Forskningsvärde
Pedagogisk betydelse
Totalbedömning

Måttlig
Låg
Hög
Hög
Måttlig

3
2
4
4
2,9

Hydromorfologisk bedömning
Nedanstående är en bedömning utifrån hydromorfologiska bedömningsgrunder (Nilsson, 2006).
Morfologiska faktorer
Faktor
Rätning/kanalisering
Rensning
Vägkorsningar/km
Markanvändning i närmiljön
Markanvändning i avrinningsområdet

Status
Dålig
Dålig
Hög
Måttlig
Måttlig

Diken/km
Död ved
Förändrad vattennivå
Totalbedömning

Hög
God
God
Måttlig

Klass
5
4
1
2
3

Värde
20
12
3
6
6

1
4
2

2
12
4
8,1

Klass
1
1

Värde
2
2
2

Kontinuitet
Faktor
Fragmenteringsgrad
Barriäreffekt
Totalbedömning

Status
Hög
Hög
Hög

Totalbedömning enligt hydromorfologiska bedömningsgrunder är
måttlig. Orsaken till ett något sämre värde jämfört med föregående
sträcka är att större andel av delsträckan är påverkad av rensning.
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Samtidigt förekommer inga diken i området och större andel av delsträckan har breda korridorer med träd.
Biologiska värden
Vatten
Vattenmiljön som helhet inom undersökningsområdet bedöms som
ett nationellt värdefullt område. Det som främst stöder denna bedömning är kriteriet ”Raritet” genom förekomst av den starkt hotade EN
tjockskaliga målarmusslan samt möjligt lekområde och uppväxtmiljöer för den akut hotade CR malen. Dessutom förekommer flat dammussla NT och äkta målarmussla. Både tjockskalig målarmussla och
mal har fastställda åtgärdsprogram. Arterna bedöms också vara regionala ansvarsarter. Nyckelbiotoper som finns i området och som stöder bedömningen är ”Mynningar och deltan” och ”Strandskog/översvämningsskog”.
Hela sträckan bedöms ha mycket höga naturvärden, klass 2 med stöd av
kriterierna a, b, k och l.
Tornasjön utgör ett större våtmarksområde där även Bökönasjön
ingår. Tornasjön uppges vara länets viktigaste tillhåll för havsörn och
kungsörn. (Länsstyrelsen i Kronobergs län 1984).
Land
Helhetsmiljöerna med sumpskog,
lövträdsmiljöer och hagmark bedöms ha höga naturvärden, klass 3.
Bedömningen grundar sig på att
området utgör ett större sammanhängande område med sumpskog
och lövskog med stort inslag av
ädellövträd samt större hävdad
hagmark.
Hagmarken med gott om odlingsrösen söder om det inventerade området har också stor betydelse
för kulturhistoriska värden.
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Figur 46: Tidigare dokumentation från området.
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

Figur 47: Landmiljöer med naturvärden. Värdefull helhetsmiljö med lövträd är
markerad. © Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
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Hot
En hel del ung gran växer in i lövområdet söder om kanalen vilket på
sikt kan konkurrera ut lövträd. Inget bete verkade ha skett i område
B2 under 2007. Utan hävd växer området på sikt igen och variationen
i miljön minskar.
Stora hyggen kantar området i norr. Hyggena påverkar vattenkvaliteten genom bl a högre humushalter och nitrathalter i de diken som
rinner ut i Skeppshultasjön.
Potential
Lövträdsmiljöerna bedöms ha tämligen hög naturvärdespotential p g a
att värdet kommer att öka i takt med att trädens ålder ökar och mer
död ved utvecklas.
Koppling mellan biologi och hydrogeomorfologi
Vattentes strömning skapar bra förutsättningar för musslor vid
utloppet i Skeppshultasjön där grusiga/sandiga bottnar finns.
Vid utloppet i Skeppshultasjön finns en eroderad djuphåla som är
lämplig för större mal. Död ved som utvecklas och faller i vattnet vid
Kråka kanal kan transporteras ut till utloppet och till djuphålor där
de bildar värdefullt skydd för mal.
Sedimenttransporten har skapat ett vegetationsrikt delta i Skeppshultsjön där lämpliga lekområden för mal finns.

Helhetsmiljöer och avgränsningar
Utloppet och deltat i Skeppshultasjön bedöms vara ett kärnområde
som ingår i en större värdefull helhet. Våtmarksområdet vid deltat
har tidigare bedömts som lämplig lekmiljö och uppväxtmiljö för mal.
Tjockskalig målarmussla EN och dammussla NT har påträffats vid
utloppet av Kråka kanal i Skeppshultasjön. Eventuellt ingår även
själva kanalen i kärnområdet eftersom det är möjligt att tjockskalig
målarmussla även kan förekomma här.
Sumpskogar och flodplan bör ingå i skyddszoner för vattenmiljön.
Eventuellt kan det även ingå i kärnområdet. Där det inte förekommer
flodplan bör en skyddszon på minst åfårans bredd finnas.
Tornasjön utgör ett större mycket värdefullt våtmarksområde där
bl a även Skeppshultasjön och Bökönasjön ingår som en större helhet.
Våtmarkerna vid utloppen i Skeppshultasjön, Tornasjön och Bökönasjön bedöms vara lämpliga lekmiljöer för mal. Lämpliga uppväxtmiljöer för mal finns i båda sjöarna. Våtmarksarter som fisktärna, grågås
och rörsångare förekommer i sjöarna. Tornasjön uppges vara länets
viktigaste tillhåll för havsörn och kungsörn.
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Landområdena på båda sidor om kanalen är en värdefull helhetsmiljö med lövträd. Längs sjöstränderna växer självföryngrade sumpskogar med klibbal, björk och vide. På frisk mark växer gott om ek, hassel, björk, klibbal och asp. Mängden död ved och äldre träd är ännu
sparsam. Även de hävdade markerna söder om området bör ses som
en viktig del i helheten.
Mindre hackspett som hördes strax söder om området och även
sågs norr om kanalen, är en signal om att området är en värdefull
helhetsmiljö. Lövskog i kombination med sumpskogar ger bra förutsättningar för arten. I nyckelbiotoper ytterligare söder om området
finns bl a lunglav NT.
Man kan även se området som en helhet med de lövträdsmiljöer
som finns från Byvärma och vidare längs Helgeån.
Lövträdsmiljöerna bör ses som utvecklingsområden som ligger i närheten av andra värdefulla lövträdsmiljöer.

Förslag till åtgärder
Flodplan och skyddszoner
 Kantszoner längs ån bör få utvecklas fritt så att trädstammar
på sikt tillförs vattendraget.
 Död ved bör alltid lämnas både i landmiljöer och längs vattendraget. Rensningar av död ved i fåran bör inte ske. Om
trädstammar i vattnet skapar en olägenhet för kanotturism
bör träden i stället dras in mot stranden eller trädens toppar
kapas.
Landmiljön
 Området i söder bör gallras på gran. Det är viktigt att bete får
fortsätta i området, helst med nötdjur.
 Området norr om kanalen bör få utvecklas till lövskog vilket
verkar vara avsikten med tanke på det med viltstängsel inhägnade området.
Förslag till uppföljning
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●

Precis som Tornasjön verkar övre delen av Skepphultasjön
växa igen snabbt. Framförallt gäller det Kölsöviken. Granskning av äldre flygbilder kan avgöra om detta har skett under
senare tid eller om det är långsam process som nya har nått en
brytpunkt.

●

Nedströms Kråka kanal finns en större hölja som kan utgöra
viloplats för mal. Djuphålan kan också vara en naturlig fälla
för död ved som faller i Kråka kanal. Ett förslag är att undersöka denna djuphåla närmare.
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Helgeå, SkeppshultasjönBökönasjön
Allmän beskrivning
Delsträckan är lokaliserad mellan Skepphultasjön och Bökönasjön.
Delsträckan är 2250 meter lång. Fåran är initialt rak med strömmande
forsande partier ned till ca 850 meter nedströms Skepphultasjön. Därefter övergår fåran till ett meandrande lopp. De nedersta 350 meter
utgörs av en deltabildning i Bökönasjön. Sinositeten, eller kvoten
mellan fårans längd och flodplanets längd, motsvarar 1.29.
Den norra delen omges främst av lövskog och beteshagar. Söder
om vägen vidgar sig flodplanet med mader och sumpskogar. Stora
dammar från tidigare brytning av kiselgur ligger i direkt anslutning
till åns östra sida. Flodplanet kantas av granproduktionsskog och
hyggen.
Området ingår i Möckeln-området med riksintresse för naturvård
(NRO 07011) samt riksintresse för friluftsliv (FG2).

Geologi
Området karaktäriseras av moränområden i norra hälften av området. Själva namnet Oshult härstammar från betydelsen kulle vid sjöutlopp vilket stämmer väl med läget för den ursprungsliga gården. I
den nedre delen av delsträcka dominera omgivningarna kring fåran
av finkorniga sediment. Bland annat har kiselgur brutits i de stora
dammar som förekommer öster om fåran. Kiselgur innebär finkorniga sediment rika på kiselalger.
Förmodligen har Bökönasjön efter isavsmältningen haft en högre
vattennivå varvid en stor population kiselalger har etablerats. När sedan Helgeån allt mer skurit sig ner i sedimenten nedströms Bökönasjön har vattenivån sjunkit och området söder om Oshult blivit torrlagd.
Deltaområdet består framförallt av sandiga sediment avsatta av
Helgeån.

Historia
En storskifteskarta från 1769 finns över Kolborshult öster om ån. Hela
sträckan längs södra delen av Skeppshultasjön och ända ut till Bökönasjön är på kartan inäga som domineras av ängsmark. Ängsmarkerna ligger som ett band med en bredd på 100-250 m längs stranden.
Ängarna längs stränderna ser enligt kartan ut att vara trädlösa. I de
östra delarna av ängarna finns däremot lövträd markerade. I södra

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Naturvärdesbedömning i Helgeån och Hackekvarn

67

delen vid Skeppshultasjöns utlopp och längs Helgeåns övre del ligger
åkermarker 20-50 m från stranden. Som ett stråk på 200-300 m öster
om ängarna ligger hagar och ytterligare österut ligger utmark. Utmarken beskrivs som skog med stenig mark och ljungbackar. Tall och
gran verkar dominera bland träden.
Från Oshult på den västra sidan om ån finns en storskifteskarta
från 1720 och en laga skifteskarta från 1849. Det har inte hänt särskilt
mycket i fördelningen av markslag under perioden förutom att nya
ängsmarker och en gård kommit till längs åns södra del vid utloppet
i Bökönasjön. Större delen av stränderna är markerade som trädlösa
ängar 1720. Övriga delar av stränderna är beteshagar. Även på generalstabskartan från 1869 finns inte mycket markeringar för träd i det
undersökta området. Markeringar för lövträd finns dock i nyckelbiotopen med grova ekar (omr. C19). På den ekonomiska kartan från
1950 ser mycket av markerna fortfarande ut att vara tämligen öppna
längs ån. Åkermarker ligger på båda sidor av ån i den övre halvan av
sträckan.

Figur 48: Storskifteskarta över Oshult från 1720. © Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr
106-2004/188
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Hydrologi
Skillnaden i vattenstånd mellan Skepphultasjön (135,6 möh) och
Bökönasjön (134,1 möh) motsvarar en lutning på 0,067 %. En stor del
av fallhöjden tas dock ut av den första hälften av delsträckan som utgörs av strömmande och forsande partier. En mer trolig lutning är för
första delen 0,095 % medan den andra hälften av delsträckan har en
lutning kring 0,04 %.
Flödeshastigheten varierar kraftigt i undersökningsområdet. De
största flödeshastigheterna vid det aktuella flödet kring 21 m3/s förekommer på vardera sida om Björkö i övre delen av undersökningsområdet, samt nedströms gamla bron vid Oshult.

Figur 49: Flödeshastighetens variation med 50 meters avstånd mellan
3
Skepphultasjön och Bökönasjön vid ett flöde kring 20 m /s.

Även höga flödeshastigheter upp mot 1 m/s förekommer i deltabildningen vid Helgeåns utlopp i Bökönasjön.
Det finns ett tydligt samband mellan fårans bredd, djup och flödeshastighen. Där fåran är smal ökar djupet och flödeshastighen
minskar. Oftast är dessa delsträckor knutna till finkornigare sediment. Där fåran är bred minskar vattendjupet och flödeshastigheten
ökar. Sambandet mellan dessa faktorer samt botten och sidors friktions motstånd brukar beskrivas med Mannings ekvation.
Figur 49 visar att att flödeshastighen ökar snabbt till 1 m/s nedströms Skepphultasjöns utlopp. Högsta flödeshastigheterna uppnås
nedströms gamla bron. Öster om Tjulen och andra kurvan i Helgeån
avtar flödeshastighen snabbt till 0,4 m/s. En viss höjning av flödeshastigheten uppnås vid fjärde kurvan då fåran passerar över en uppstickande moränrygg med grövre sediment med högre motståndskraft mot erosionen. När fåran övergår till deltabildningen trängs fåran ihop i smala kanaler och flödeshastighen ökar igen för att slutligen avta till noll när fåran går ut i Bökönasjön.
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Figur 50: Karta över området mellan Skepphultasjön och Helgeåns utlopp i
Bökönasjön. Röda siffror hänvisar till texten om bottenförhållanden.
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
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Figur 51: Fårans bredd mellan Skepphultasjön till Bökönasjön

Figur 52 visar på sambandet mellan fårans bredd och flödeshastigheten. Sambandet visar tydligt att flödeshastighen ökar när fårans
bredd minskar.

Vattenmiljön
Biflöden
Tre tillflöden i form av diken observerades längs sträckan (fig.). Ett
av dikena är nyligen rensat.
Vattenkvalitet
Resultaten från den årliga bottenfaunaundersökningen har pendlat
mellan betydlig och obetydlig försurningspåverkan under åren 20022006. Föroreningspåverkan har pendlat mellan svag till betydlig under åren.
Fårans bredd
Fårans bredd i delsträckan varierar mellan 14 och 136 meter. (figur
51) Om vi undantar deltabildningen och området vid Skepphulta-

Figur 52: Sambandet mellan fårans bredd och flödeshastighet
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sjöns utlopp är fåran i genomsnitt 28 meter bred. Minst bredd förekommer i de områden då jordarterna är finkorniga. Till exempel i
deltat i Bökönasjön. Det finns en viss antydan att fårans bredd minskar nedströms.
Bottenförhållanden och vattendjup
Ekolodningarna startade från en liten bro till Björkö uppströms vägbron vid Oshult. På grund av liten vattendjup, under 1 meter och
forsande partier med luftbubblor blev ekolodsregistreringen för dålig. Själva registreringen börjar därför ca 50 meter nedströms gamla
bron vid Oshult.
Mellan punkterna 1 och 2 är vattendjupet mellan 1 till 1,3 meter.
Flödeshastigheten är mycket hög, upp mot 1,3 m/s. Bottenmaterialet
är blockigt-stenigt. Vid punkten 2 sluter den egentliga forspartiet
även om turbulensen i vattnet fortfarande är kraftig. Från ekolodet
kan man noter att det förekommer fickor med sandigt grusigt material mellan punkterna 2 och 3. När fåran passerar ön blir ekolodsignalen sämre. Detta kan bero på förekomst av död ved och vattenvegetation. På södra sidan av fåran förekommer en del nedfallna träd i vattnet och på norra sidan kantas fåran av videsnår. Vattendjupet på
denna delsträcka varierar mellan 1,4 till 2,5 meter.

Figur 53: Ekolodsregistrering mellan stenbron vid Oshult och Bökönasjön.
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När fåran passerar punkten 3 sjunker vattendjupet till över 4 meter.
Bottenmaterialet är finkornigt, förmodligen med viss mängd organsikt material. När fåran börjar närma sig punkten 4 sjunker vattendjupet och blir stenigare botten. Mellan punkterna 5 och 6 finns ett
grundare parti med stenig botten vilket är beläget i höjd med den lilla
mittbank som finns i fåran. Vattendjupet vid denna punkt var 1,3 meter. Efter mittbanken sjunker vattendjupet till närmare 2,3 meter.
Vid punkten 6 kommer ett nytt grundområde med stenig blockig
botten. Detta område följs av ett djupare parti fram till punkten 7.
Materialet är finkornigt med mindre inslag av stenar. Vattendjupet
mellan punkterna 6 och 7 överstiger 3 meter. Mellan 7 och 8 kommer
ett nytt grundare område med vattendjup mellan 1,5 till 2,3 meter.
Det följs av ett finkornigt parti utan tecken på sten och block mellan
punkterna 8 och 9. Efter punkten 9 ned till kurvan vid punkten 10
öka djupet till över 2 meter samtidigt som botten är mer stenig. Mellan 10 och 11 förekommer en asymmetrisk djuphåla med ett djup på
2,5 meter. Ekolodsregistreringen tyder på att botten i djuphålan består av finkorniga sediment. Grundområdet vid 11 består sten och
block med ett vattendjup kring 1,5 meter.
Nedströms punkten 11 blir fåran betydligt djupare och består av
finkorniga sediment. Vattendjupet når på vissa platser ned till 5 meter. På nedströmsidan av denna djuphåla verkar det som det finns
pålagring av material, antingen okonsoliderat finmaterial eller organiskt material. Mellan 12 och 13 varierar vattendjupet mellan 2 till 2,5
meter, med några platser kring 3 meter. Vid punkten 13 sjunker djupet något till 1,6 meter för att vid punkten 14 sjunka till närmare 4
meter. Djuphålan är precis som vid punkten 16, en perfekt U-form.
Vid punkten 14 blir bottenmaterialet något stenigare än tidigare
och grundara vid 15. Detta beror på att fåran ha skurit igen en del av
det moränområde som ligger på fårans västra sida. Vid 16 kommer
en ny djuphåla med finkornigt material. Även i denna djuphåla kan
man se en sedimentation av okonsoliderat material på botten. Vattendjupet i djuphålan är över 5,8 meter. Fram till punkten 17 sjunker
vattendjupet till ca 2 meter samtidigt som botten blir mer stenig. Vid
punkten 17 förekommer ett strömmande parti med ett vattendjup
kring 1,2 meter. En mittbank är också utbildad på denna plats.
Vid punkten 17 kommer en ny djuphål, även denna med en tydlig
U-form. Sediment i botten på djuphålan är finkorniga pålagrat med
okonsoliderat material. På båda sidor om djuphålan, vid punkterna
17 och 18, är botten täck med sten och block. Efter punkten 19 ökar
vattendjupet medan botten fortfarande är stenig-blockig. Denna plats
motsvarar den punkt då Helgeåns deltabildning i Bökönasjön börjar.
Både vid 20 och 21 finns det grundare områden. Dessa punkter ligger
båda framför två mittbankar som har utbildats i deltat. Efter punkten
21 finns ett djupare parti som blir allt grundare mot punkten 22. Ma-
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terialet är sandigt. Vid punkten 22 slutar deltat och Bökönasjön tar
vid. Vid ekolodning av Bökönasjön låg djupet tämligen konstant mellan 2 till 2,3 meter.
Fårans kanter
Uppstöms stenbron vid Oshult är fårans kanter höga och branta. På
båda sidor finns upplagda vallar med sten och jord från sänkningsföretaget på mitten av 1800-talet. Höjden på kanterna från fårans botten
är idag över 2 meter. Denna nivå sjunker dock nedströms och när forsträckan tar slut vid punkten 2 är fårans kant bara 30 cm höga för att
långsamt sjunka till nästan noll vid högvattenflöden
Fram till Tjulen är sidorna bevuxna med Al och björk. Stamdiametern
på alträden är upp till 20 cm vilket indikerar tämligen låg ålder. Vid
punktern 5 till vid den lilla mittbanken är nordöstra sidan täckt med
videsnår medan sydvästra sidan är bevuxen med alträd. Från punkten 6 och nedströms till nästa kurva finns på östra sidan en 10-20 m
bred bård av unga alträd och börjar med bakomvarande hygge. På
västra sidan finns ett ca 10 meter bred gräsbevuxen yta och därefter
en bård av videbuskar.
Hydromorfologiska processer
Det är svårt att utröna var grävarbeten genomfördes i samband med
sänkningen av Skepphultasjön, men utifrån var det förekommer upplagda vallar kan man anta att detta skedde ovanför den gamla stenbron. Det betyder i sin tur att forsträckan lutning har kraftigt minskat
från ca 0,2 % före sänkningsföretaget till dagens 0,095 %.
Från skifteskartor före 1856 finns inga indikationer på ett delta vid
Helgeåns mynning i Bökönasjön. På ekonomiska kartan från 1950
finns deltat, dock inte lika välutvecklat som idag. Det mest troliga
förklaringen är att deltat har vuxit ut i samband med grävarbetena
vid sänkningsföretaget. När fåran sänktes vid Skepphultasjöns utlopp ökade vattnets skjuvspänning samtidigt som fårans botten delvis bestån av morän med finkorningt material. Resultatet blev en initalt kraftig erosion i fårans botten till en bottenarmering med sten
uppstod och erosionen minskade kraftigt. De sediment som kom i rörelse, framförallt i suspension i vattnet, deponerades sedan i Helgeåns mynning och bildade dagens delta. Omgrävningen av fåran uppströms stenbron visar på att fåran har blivit smalare och mer rak.
I samband med ekolodning av fåran noterades flera U-formade
djuphålar i den nedre delen av undersökningsområdet. Samtidigt,
vid granskning av flygbilder över området, noterades äldre, idag
igenvuxna, fåror. Genom att lägga in tolkade gränser för dessa äldre
fåror och förekomsten av U-formade djuphålor kan man se ett samband mellan dessa formelement. Det är naturligtvis mycket svårt att
uppskatta åldern på denna fåra med vid jämförelse med skifteskartor
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från 1700-talets början hade fåran i stort sätt sitt ursprungliga läge.
Det är inte omöjligt att Helgeån hade detta lopp för tusantals år sedan.
Även om det under 2007 förekommit flera tillfällen med mycket höga
flöden finns det inga tecken på deposition på flodplanet. Mycket tyder på att sedimenttransporten är mycket måttlig och det som transporteras för att sedan avsättas i deltat härstammar från området utanför Skepphultajöns utlopp. Ekolodsregistrering tyder dock på deposition av ett okonsoliderat material. Detta kan utgöra framförallt
organiskt material som deponeras på den gamla fåran mineraljord.
På några platser längs delsträckan förekommer dubbla flodplan. Detta kan indikera att fåran eroderar i botten på grund av underskott av
sediment och/eller mer erosionsresistena kanter.
Vattenvegetation
I strömmande partier växer bl a näckmossa Fontinalis antipyretica och
slinga Myriophyllum sp. I den nedre halvan och vid deltat är vattenvegetationen rik med bl a vattenklöver, säv, starr, kaveldun och vass.

Figur 54: Strömsträcka vid stenvalvsbron. Äldre ädellövträd står vid
gårdsmiljön. Område C20.

Fauna
Mal finns i området och vid tidigare inventeringar av lämpliga malbiotoper har lekmiljöer, uppväxtmiljöer och ståndplatser bedömts finnas i den nedre halvan av sträckan (Samuelsson 2003). Den övre
strömmande sträckan bedöms inte vara lämplig för mal. Lämpliga
uppväxtmiljöer finns också i Skeppshultasjön uppströms området.
Djuphålor finns mellan ekolodspunkt 3 och 4 samt vid punkterna 16
och 18. Vid djuphålan 3-4 finns även uthängande videsnår.
Vid tidigare elfisken har färna fångats i den strömmande sträckan
vid den gamla bron (Elfiskeregistret).
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Totalt har fem stormusselarter påträffats i området (Samuelsson
2006). Tjockskalig målarmussla tillsammans med spetsig målarmussla och vanlig dammussla har hittats från norra spetsen på dansbanan
till kröken nedströms stenbron vid tidigare inventering. Även i Bökönasjön längs västra stranden strax söder om Helgeåns utlopp har
tjockskalig målarmussla hittats. Här har också äkta dammussla och
flat dammussla NT hittats tillsammans med spetsig målarmussla och
vanlig dammussla.
Lämpliga platser för tjockskalig målarmussla kan enligt ekolodningen vara mellan punkt 2-3 i riktning av ”thalweg”. Vid utloppet i
Bökönasjön bör även lämpliga platser kunna finnas mellan punkt 1922 i huvudfåran.

Figur 55: Flodplan, grävda vallar och tillflöden.© Bakgrundskartor
Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

Bottenfauna undersökning har tidigare gjorts varvid lokalen bedömdes vara obetydligt påverkad av försurning samt måttligt föroreningspåverkad. Artantalet var måttligt. Den ovanliga nattsländan
Oecetis notata påträffades .
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Vintertid ses strömstare vid strömsträckan. Vid besöket sågs snok vid
stenbron.

Landmiljön
Flodplanet
Längs den grävda strömmande sträckan saknas flodplan. I den nedre
halvan där ån meandrar är flodplanet ca 400 m och omges av våtmarker.
Naturtyper och arter
Vid Skeppshultasjöns utlopp kantas stränderna av tänligen ung
sumpskog (C1 och C17) som domineras av klibbal och björk. I

Figur 56: Naturtyper på land.
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
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Figur 57: Alsumpskog med gott om död ved. Område C1.

fältskiktet växer pors , missne, mannagräs, vattenklöver och videört. I
sumpskogen på västsidan (C1) finns dock gott om grövre
lövträdslågor. Det förekommer gott om fnöskticka och alticka. Här
hördes bl a entita.
Nedströms längs den strömmande sträckan kantas ån på båda sidor
av stora uppgrävda vallar. Området i väster domineras av en
beteshage (C2) och trädskiktet på vallen längs ån är gallrat (C3).
Trädslag som dominerar är ek, björk och ask. En del hassel
förekommer. I öster växer en blandlövskog med främst klibbal, asp,
ek och björk (C18). Enstaka lind, grov tall samt högstubbar och lågor
förekommer. Längs stranden växer någon grov klibbal där det på ett
träd växte sotlav Cyphelium inquinans, liten blekspik Sclerophora
peronella och rikligt med gammelgranslav Lecanctis abietina.
Runt gården som ligger vid den gamla stenvalvsbron växer gott om
ask och ek varav flera är grova (C20). Hamlade träd, hålträd och

Figur 58: Lövskog med bl a asp, ek, björk och klibbal. Område C18.
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jätteträd förekommer. Bland
signalarterna hittas fällmossa,
guldlockmossa och blanksvart
trädmyra Lasius fuliginosus.
Några mycket grova ekar
finns också i nyckelbiotopen
längs vägen (C19) samt längs
vägen väster om ån. I
nyckelbiotopen har den
grövsta eken tyvärr dött,
Figur 59: Mycket grov hålek längs vägen
möjligen p g a kraftig
västerut.
igenväxning. Eken i väster är
ett värdefullt hålträd med bo av bålgeting. Här finns förutsättningar
för bl a ovanligare vedlevande skalbaggar.
Den nedre delen av sträckan omges av våtmarker. Några mindre
delar är fortfarande öppna mader med starr (C11, 14, 16). Andra delar är igenvuxna av vide, brakved och unga lövträd (C21, 22, 23, 25).
En del av skogen är avverkad och gallrad (C12). Tvärs över landtunga går en gammal åfåra där det fortfarande står vatten (omr. C9).
Längs vattnet växer en del äldre och krokig klibbal i buketter och
med socklar tillsammans med björk, tall och asp. I vattnet växer mannagräs, missne och kråkklöver. På äldre al växer signalarter som

Figur 60: Gammal åfåra med bl a missne och som omges av sumpskog. Område
C9.

glansfläck Arthonia spadicea, rostfläck Arthonia vinosa och gammelgranslav Lecanactis abietina. En del död ved förekommer med alticka
och klibbticka. Bland fåglarna hörs entita och gröngöling.
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Figur 61: Dammarna från kiselgurbrytningen, sett från sydost. Område C24.

Mitt i området finns en kulle som har gallrats (C13). Kvar står flera
grova tallar, en grov tallhögstubbe samt en grövre ek.
Innan utloppet i Bökönasjön ligger flera stora dammar som uppkommit efter brytning av kiselgur (C24). Dammarna har utvecklats till
våtmarker som troligen har betydelse för våtmarkslevande fåglar
som änder, gäss, fisktärna och häger. Uppgifter finns även om att
brun kärrhök häckar i området (Länsstyrelsen i Kronobergs län 1989).

Intressanta arter
Tjockskalig målarmussla EN, flat dammussla NT, nattsländan Oecetis notata
Mal CR, färna
Entita NT, stjärtmes, strömstare (vinter), brun kärrhök EU, fisktärna EU,
skäggdopping, rörsångare
Bålgeting, blanksvart trädmyra
Missne
Liten blekspik NT, sotlav, glansfläck, rostfläck, gammelgranslav, klotterlav
Fällmossa, guldlockmossa, västlig hakmossa

Bedömning
Geomorfologisk naturvärdesbedömning
Området innehåller tämligen stor variation med olika geomorfologiska formelement. Inom området finns olika former som indikerar deposition, till exempel mittbanker, deltabildning m.m, samtidigt som
forsträckor förekommer inom en relativt kort sträcka. Deltabildningen visar på typiska förgreningar och mittbankar.
Förekomst av gamla fåror möjliggör tolkning av områdets utveckling. Stor variation i bottentopografi ger också många olika miljöer
för biologisk mångfald. Området är dock påverkat genom 1800-talets
sänkningsföretag samt de utgrävningar av kiselgur som har gjort i
delsträckans nedre delar. Området bedöms också ha ett stort pedagogiskt värde eftersom många olika vattendragsmiljöer kan studeras
inom ett relativt litet område.

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Naturvärdesbedömning i Helgeån och Hackekvarn

80

Faktor

Status

Värde

Geomorfologisk mångfald
Representativitet
Förekomst av ovanliga formelement
Betydelse för områdets utveckling
Betydelse för regionens bildning
Forskningsvärde

Hög
Måttlig
Låg
Hög
Låg
Hög

4
3
2
4
2
4

Pedagogisk betydelse
Totalbedömning

Hög
Måttlig

4
3,3

Hydromorfologisk bedömning
Nedanstående är en bedömning utifrån hydromorfologiska bedömningsgrunder (Nilsson, 2006).
Morfologiska faktorer
Faktor
Rätning/kanalisering
Rensning
Vägkorsningar/km
Markanvändning i närmiljön
Markanvändning i avrinningsområdet
Diken/km
Död ved
Förändrad vattennivå
Totalbedömning

Status
Dålig
Dålig
Hög
Måttlig
Måttlig
Hög
Dålig
God
Måttlig

Klass
3
1
2

Värde
12
3
4

2
3
2
5
2

4
6
4
5
4
5,3

Klass
1
1

Värde
2
2
2

Kontinuitet

Faktor
Fragmenteringsgrad
Barriäreffekt
Totalbedömning

Status
Hög
Hög
Hög

Totalbedömning enligt hydromorfologiska bedömningsgrunder är
god status.
Biologiska värden
Vatten
Vattenmiljön som helhet inom undersökningsområdet bedöms som
ett nationellt värdefullt område. Det som främst stöder denna bedömning är kriteriet ”Raritet” genom förekomst av den starkt hotade EN
tjockskaliga målarmusslan samt möjligt lekområde och uppväxtmiljöer för den akut hotade CR malen. Dessutom förekommer flat dammussla NT och äkta målarmussla. Både tjockskalig målarmussla och
mal har fastställda åtgärdsprogram. Arterna bedöms också vara regionala ansvarsarter. Nyckelbiotoper som finns i området och som stöder bedömningen är ”Mynningar och deltan”, ”Blockrika vattendragssträckor” och ”Strandskog/översvämningsskog”.
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Figur 62: Tidigare dokumentation från området.©
Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

Hela sträckan bedöms ha högsta naturvärde, klass 1 med stöd av kriterierna a, b, d, f, g, k och l.
Våtmarksmiljöerna som kantar ån i nedre halvan av området bedöms
ha höga naturvärden, klass 3. Vattendragssträckan bedöms dessutom
ha stor betydelse för landskapsbild och kulturhistoria
Land
Trädmiljöerna i den utpekade helhetsmiljön bedöms ha mycket höga
naturvärden, klass 2. Bedömningen grundar sig på förekomst av gamla
lövträd, hålträd, förekomst av flera signalarter samt en rödlistad art,
liten blekspik Sclerophora peronella. Det finns en historisk kontinuitet
av grova ädellövträd i området. Kriterier som stöder bedömningen är
främst a och c. Trädmiljöerna bedöms också ha viss betydelse för kulturhistoria och landskapsbild.
Hot
Granproduktion och hyggen kantar området i nedre halvan av området. Hyggena påverkar vattenkvaliteten nedströms området genom
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Figur 63: Landmiljöer med naturvärden. Värdefull
helhetsmiljö med lövträd är markerad.© Bakgrundskartor
Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

bl a högre humushalter och nitrathalter. Nyrensat dike finns i mitten
av sträckan på östra sidan vilket också kan bidra till ökad sedimenttransport ut till vattendraget. Vid besöken var vattnet kraftigt brunfärgat och mycket pålagring av organiskt material fanns på vattenvegetationen. Bottenfaunainventeringar från 1995, 2004 och 2006 visar
på måttlig föroreningspåverkan. Från 2002 var påverkan betydlig.
Bottenfaunainventeringar 1995, 2002 och 2003 visar på betydande
försurningspåverkan. Enligt Karl-Axel Karlsson, Linnébygdens fiskoch kräftodling sjönk pH till ungefär 5 i Helgeå vid Aspholmen efter
de stora nederbördsmängderna under sommaren 2007. Detta tyder
på att ån drabbas av surstötar som kan skada faunan i ån.
Ån är rensad vilket gör att variationen av miljöer minskat vilket i
sin tur kan göra faunan mer känslig för andra miljöförändningar.
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Längs stränderna har det tämligen nyligen gjorts en del gallringar
vilket kan vara negativt för tjockskalig målarmussla.
På sikt kommer maderna att växa igen i den nedre delen av området. Detta kommer att beskugga vattenytan vilket kan sänka vattentemperaturen något, vilket eventuellt skulle kunna missgynna malen.
Å andra sidan kan videbuskage som eventuellt etablerar sig skapa
lekplatser för mal. Träd som faller i vattnet kommer att skapa fler
gömställen för mal.
Igenväxning av vidkronig hagmarksek har skett i område C19.
Eken är redan död men vedinsekter som lever i träde behöver solexponerade varma stammar.
Potential
Vattenmiljön bedöms ha tämligen hög naturvårdspotential. Genom att
åter placera ut stora block i strömsträckan kan lämpliga miljöer för
musslor och fisk återskapas. I takt med att död ved tillförs åfåran kan
även fler gömställen för mal uppstå. Om videbuskage etablerar sig
längs strandlinjen kan lämpliga lekmiljöer för mal utvecklas.
Lövträdsmiljöerna bedöms ha tämligen hög naturvärdespotential p g
a att värdet kommer att öka i takt med att trädens ålder ökar och mer
död ved utvecklas.
Koppling mellan biologi och hydrogeomorfologi
Den nedre delen av området visar prov på en mångfald av miljöer
som de hydrogeomorfologiska processerna ger upphov till. Gamla
åfåror har gett upphov till småvatten, sumpskogar, mader och varierad bottentopografi med djuphålor. Detta ger i sin tur möjlighet för
en större biologisk mångfald.

Helhetsmiljöer och avgränsningar
Vattenmiljön bedöms kunna vara ett kärnområde som ingår i en större
värdefull helhet. Nedre delen av sträckan har tidigare bedömts som
lämplig lekmiljö och uppväxtmiljö för mal. Tjockskalig målarmussla
EN har tidigare påträffats i mitten av området samt vid utloppet i
Bökönasjön tillsammans med dammussla NT.
Flodplanet som helhet bör ingå som skyddszon. Där flodplan saknas bör skyddszoner finnas på land med minst åfårans bredd.
I centrala och norra delen av området finns ett intressantare lövträdsområde. Runt gården längs ån och längs landsvägen står gammal ask, ek och klibbal. Dessutom förekommer grövre tall och asp.
En del signalarter som liten blekspik, sotlav, glansfläck, rostfläck och
fällmossa tyder på kontinuitet av grova lövträd i området. En viss
mängd död ved förekommer samt några hålträd vilket gör att det
även kan förekomma vissa ovanligare arter av vedlevande insekter.
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Kärnområden för landmiljöerna är C18-20 och C9-10 samt solitäreken
som står längs vägen i väster. Övriga lövmiljöer kan ses som värdefulla utvecklingsområden.

Förslag till åtgärder
Vattenmiljön


Strömsträckan vid Oshult är relativt homogen när det gäller
block och sten. För att skapa viloplatser för uppvandrande
fisk och andra organismer är ett förslag till åtgärd att lägga ut
blockkluster i vattnet och gräva ur höljor bakom dessa kluster. Metoden har nyttjas framgångsrikt i flera länder för att
gynna fiskpopulationer. Med tanke på att sidor och fårans
botten är armerad med block kan man inte förvänta sig större
påverkan på hydromorfologin.



Lämna död ved både i vatten och på land.

Flodplan och skyddszoner


Lämna trädmiljöer längs stränderna för fri utveckling.



Gallra runt vidkroniga ekar så att stammarna står fritt och så
att avstånd till närmaste trädkronor är minst 6 meter

Förslag till uppföljning
●

I samband med ekolodning av delsträckan noterades pålagring av material i djuphålornas framkant. För att bilda en
uppfattning om hur transporten fungerar längs denna delsträcka hade det varit värdefullt att ta prover av bottensedimenten. Samtidigt kan bottenfaunan studeras i dessa miljöer.



Uppföljning bör göras av musselbestånd och effekterna av
transporter av organiskt material.

Figur 64: Ån kantas av både mader och lövträdsbård. Enskilda videbuskar
förekommer längs fåran men 4-5 meter innanför kanten.
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Figur 66: Strax innan utloppet i Bökönasjön

Figur 65: Den gamla stenvalvsbron vid Oshult. Notera den låga gräskanten på
fårans högra sida. Motsvarande, men betydligt bredare finns nedströms bron,
vilket kan tyda på att fåran är på väg att smalna av.
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Figur 67: Karta över sträckan mellan Bökön och Gustavsfors. Röda punkter är
hänvisningar till bottenförhållanden.© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
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Helgeå, Bökön-Väraberga
Allmän beskrivning
Delsträckan sträcker sig från Bökön i Bökönasjön ned till Väraberga
nära Delarymagasinet. Delsträckan är totalt 8590 meter lång varav
ungefär hälften är norr om Gustavsfors kraftstation. Sträckan mellan
Gustavsfors och Fredriksfors är drygt 2020 meter lång. Kvoten mellan fårans längd och flodplanets längd motsvarar 1,1 vilket pekar på
en nästan rak fåra.
Fåran är tämligen rak förutom partiet norr om bron vid Pjätteryd
då fåran passerar igenom ett område med finkornigt material samt en
kort sträcka nedströms Gustavsfors. Initialt sträcker sig fåran mot
sydsydvästlig riktning (217 grader SV) för att sedan ned till sträcka
sig mer åt väster ned till 247 grader SV) i 850 meter för att sedan återigen anta föregående sydsydvästlig riktning.
Sträckan omges till stor del av granproduktionskog och hyggen. I

Figur 68: Sträckan nedanför Gustavfors vilket utgör fyndplats för tjockskalig
målarmussla

den övre lugnflytande halvan omges ån även av större ofta trädlösa
eller glest bevuxna mader längs ån. Mader förekommer även nedanför Aspholmen. I mitten av området ligger på båda sidor av ån torvmossar bevuxna med tall. Längs de strömmande sträckorna från Gustavsfors till Aspholmen kantas ån av en smal bård av tämligen ungt
triviallöv innan granproduktionskog tar vid. Lövträdsmiljöer med
äldre träd och ädellöv förekommer vid Gustavsfors, Fredriksfors och
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Figur 69: Karta över sträckan Gustavsfors till Aspholmen. Punkterna hänvisar till djup- ch
bottenförhållanden. © Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

Aspholmen. Vissa igenväxande ängsmarksrester och fortfarande betade hagmarker förekommer norr om Fredriksfors

Historia
Från storskifteskarta över Bergagården 1813 kan man se att alla
mader längs ån på den västra stranden norr om bron och användes
som ängar. Även maderna söder om bron på den östra stranden var
slåttermarker. Söder om Bergagården längs ån låg istället gårdens
utmarker. Söder om Bergagården ligger mossar på båda sidor om ån.
Vid Bäckaholm låg Osnaköps inägor som man kan se på en storskifteskarta från 1790. Området är kulturhistoriskt intressant eftersom åkrarna finns kvar och har samma placering som 1790. Åns östra
sida kantades här från tallmossen i norr och ner till ett par 100 m söder om Bäckaholm av ängar. Ängarna verkade inte vara helt trädlösa
eftersom markeringar av lövträd förekommer på kartan. En del av
stränderna kan dock ha varit trädlösa som kvillområdet strax söder
om Gustavsfors och maderna vid Brudholmarna. Även vid Södergår-
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den (Södra Osnaköp) har ån kantats av ängsmarker. På storskifteskarta från 1801 kan man se att inägan med slåttermarker sträcker sig
från Norrtorp ner till Aspholmen. På motsatta sidan vid Aspholmen
låg Abborraslätts inägor vilket man ser på laga skifteskarta från 1860.
Lillån som gränsar Abborraslätt i söder är grävd 1860 till skillnad
mot 1799 vilket man ser på en storskifteskarta från Väraberga som
ligger söder om Abborraslätt. Värabergas inäga med ängar har
sträckt sig från Lillån ner till nyckelbiotopens södra ände. Längre söderut har Värabergas utmarker tagit vid. På motsatta sida mot öster
ligger Brokabygds inägor med slåttermarker längs ån kan ses på storskifteskartor från 1817.
Sammantaget kan man se att en stor del av åns stränder bestått av
ängar och hagar under 1700- och 1800-talen. Mader har använts som
slåttermarker. Övrig mark har varit betade utmarker. Undantaget är
troligen de mossar som kantar ån i mitten av sträckan.

Figur 70: Storskifteskarta Norra Osnaköp 1790.
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
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Områdena runt fåran på denna delsträcka liknar mycket föregående
områden med moränryggar på båda sidorna i sydvästlig riktning.
Bökön i sig kan närmast karataktäriseras som en äkta drumlin.
Vid Norra Vång, norr om Pjätteryd breder flodplanet ut sig något
medfinkornigare sediment. Fåran har här tagit flera olika lopp sedan
isälvsavsmältningen vilket gör att området med svämsediment är
närmare 480 meter brett. Denna breddning minskar dock kraftigt vid
Bergagården. Då fåran skär sig i mellan två moränhöjder.
Nedströms bron vid Pjätteryd blir flodplanet allt bredare från 130
meter till över 670 meter. Förmodligen har fåran tagit olika lopp
inom området sedan isavsmältningen men har sedan fyllts upp med
torvjordarter till dagens raka fåra med omgivande myrmarker. Det
breda flodplanet avslutas tvärt med en moränrygg i öst-västlig riktning tvär som skär av området i två delar i höjd med Gustavsfors.
Med tanke på läge och orientering kan detta utgöra en mindre ändmorän. Likande låga moränrygg i öst-västlig riktning förekommer
tvärs flodplanet på flera platser längs den undersökta delsträckan.
Nedströms Gustavsfors ändrar Helgeån karaktär och något egentligt flodplan saknas. Topografin blir mer kuparad och enligt lokalboende skall det finns linser av glacial lera i moränen. Detta kan indikera att området har utgjort ett dödislandskap med finkornigare sediment i sänkorna. Det är inte omöjligt att den huvudsakliga fåran för
Helgeåns skars ut i samband med kraftiga isälvar när inlandsisen
smälte bort för drygt 12 700 år sedan.
Söder om Gustavsfors är moränen tämligen grovblockig och kuperad. När fåran lämnar Fredriksfors blir den allt mer omsluten av
branta moränsluttningar fram till Delarymagasinet tar vid. Därefter
bildas ett brett flodplan där den nu överdämda fåran för kraftverket
löpte längs den västra kanten.
Hydrologi
Från Bökönasjön ned till Gustavsfors är fallhöjden endast 74 cm. Det
ger en medellutning på denna delsträcka kring 0,017 %. En del av
denna delsträcka, ca 250 meter är strömsträckor med brantare lutning
kring 0,01 % vilket innebär att ca 20 cm av fallhöjden. Detta innebär
att övriga sträckor har ännu lägre lutning. Under båtfärden noterades
att sträckan mellan stenvalvsbron vid Pjätteryd och ca 200 meter
uppströms Gustavsfors är flödeshastighen i stort sätt obefintlig även
om flödet i Helgeån var nära högvattenföring. Genom två ryggar
över Helgeån bildas det bestämmande sektioner vilket innebär att
dessa två delsträckor mer kan liknas vid ett sjösystem.
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Figur 71: Forssträcka uppströms Fredriksfors.

Forsen vid Gustavsfors är ovanligt brant med en lutning på närmare
2 % på en sträcka av 180 meter. Flödeshastigheten är också mycket
hög och vattendjupet under en meter. Efter forsen minskar lutningen
men på grund av ett välutvecklat riffle-pool system finns flera forsträckor med lutningar kring 1 %. Den total sträckan med forsar uppgår till ca 980 meter eller 23 % av hela sträckan mellan Gustavsfors
och Delarymagasinet. Den totala fallhöjden mellan. Dammen vid
Gustavsfors och Delarymagasinet uppgår till ca 11,3 meter. Kring 9
meter av denna fallhöjden upptas av forssträckorna vilket ger kvarvarande lugnflytande delsträckorna en lutning på ca 0,05 %
Vattenföringen på denna delsträcka ökar genom ett flertal mindre
biflöden och diken. Medelvattenföringen vid Gustavsfors är 9,6 m3/s
men ökar till kring 11 m3/s vid Delarymagasinet. Flödeshastigheten
varierar kraftigt i denna delsträckan. Från att vara lugnt flytande från
Bökönasjön ökar flödeshastigheten allt eftersom fåran blir smalare.
Ökad flödeshastighet är väl korrelerat med mindre vattendjup som i
sin tur förekommer där Helgeån passerar över moränryggar.
Strax norr om vägbron vid Pjätteryd finns en V-formad kant med
block i en strömsträcka. Detta V har säkert byggts någon gång vid
1800-talets början för att underlätta fisket på denna plats. På grund
av sten och block har flödet trängts ihop till tre smala strålar med hög
flödeshastighet. Nedanför spetsen på V:et förekommer stående vågor
vid högvattenföring. Efter denna delsträcka måste Helgeån passera
förbi den gamla stenvalvsbron vilket delar upp flödet i åtta delar.
Både uppströms bron och strax nedanför är vattnet kraftigt turbulent.
Cirka 100 meter efter gamla stenbron sjunker flödeshastigheten
drastiskt och det är svårt att huvudtaget detektera en rörelse i vattnet
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även om om flödet är nära högvattenflöde. Halvägs mellan bron vid
Pjätteryd och Gustavsfors passerar Helgeån över en moränrygg och
flödet ökar till ca 0,5 m/s under en kort sträcka, kring 30 meter. Därefter kommer en lång sträcka utan att ett flöde huvudtaget kan noteras.
När fåran närmar sig den punkt ovanför Gustavsfors där en sidoarm viker av mot väster börjar flödeshastigheten öka snabbt. De sista
2-300 metrarna innan dammen vid Gustavsfors är flödeshastigheten
närmare 0,7 meter/sekund.
I själva forsen vid Gustavfors är flödeshastigheten mycket hög,
upp mot 2 m/s, och kraftigt turbulent. Även nedanför forsen och
vattenvägen för det nuvarande kraftverket är flödeshastigheten relativt hög i mitten av fåran. Desutom kommer fåran, strax efter första
kurvan efter forsen, in i en riffle med litet vattendjup.
Sträckan mellan Gustavfors och Aspholmen domineras av riffle
poolsystem med flödeshastigher över 1 m/s i rifflarna och ned mot
0,3 m/s i poolerna. En riffle strax nor om Fredriksfors hade mycket
hög flödeshastighet och med med stående vågor med en våghöjd
närmare 50 cm vid det aktuella flödet.

Figur 72: Ekolodsregistrering mellan Bökön till dammen vid Gustavsfors.
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Figur 73: Ekolodsregistering mellan Gustavsfors (24) till Aspholmen (49).TJM
avser lokal för tjockskalig målarmussla och TJM? Indikerar potentiell lokal för
samma art.

Delsträckan kring Fredriksfors är mer eller mindre en forssträcka.
Strax norr om bron finns stenrader utlagda tvärs över fåran, förmodligen som en fiskbefrämjande åtgärd. Även här förekommer stående
vågor i fåran. Nedanför bron övergår fåran till ett något lugnare parti
men ökar i flödeshastighet närmare Aspholmen. Omedelbart norr om
Aspholmen är flödeshastigheten närmare 1 m/s och kraftig turbulens.
Vid undersökningstillfället var sättarna på dammkroppen vid
Aspholmen uppdragna.
Nedanför Aspholmen är vattendjupet grund och fåran delar upp sig i
ett kvillområde. Flödeshastigheten är mycket hög och halvmeterhöga
stående noterade på flera plaster vid undersökningstillfället. Forssträckan sträcker sig i stort sätt ned till biflödet ansluter Helgeån vid
fiskdammarna. Ytterligare två mindre forsträckor förekommer i Helgeån innan vattendraget når Delarymagasinet.

Vattenmiljön
Biflöden
Samtliga tillförande bäckar i området är grävda. Nio tillförande dikade mindre vattendrag observerades längs sträckan (fig.).
Vattenkvalitet
Resultaten från bottenfaunaundersökningar under 1995-2005 nedströms Gustavsfors pendlar mellan ”Ingen eller obetydlig” till ”Betydlig” försurningspåverkan. Vid vattenprovtagning 2006 var buffertkapaciteten mycket svag vi provpunkten i Helgeån. Bottenfauna-
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Figur 74: Sedimentation i mittbankar efter gamla stenvalvsbron vid Pjätteryd

undersökningen visade på ”Ingen eller obetydlig” påverkan av näringsämnen. Vid besöket var vattnet mycket starkt färgat (hög halt
av humus) och det verkade även vara en tämligen stor transport av
organiska partiklar.
Fårans bredd
Fårans bredd är i snitt 55 meter bred mellan Bökön och Väröberga
men varierar kraftigt längs sträckan (fig. 75). Utloppet från Bökön
innebär relativt stor bredd på fåran men som sakta med säker minskar till ca 35-40 meter närmare Pjätteryd. Efter bron ökar fårans
bredd till ca 70 meter för att återigen minska till ca 40 meter när fåran
närmar sig Gustavsfors. Mellan Gustavsfors ned till Aspholmen är fåran ca 30 meter bred. Vid Fredriksfors är fåran betydligt bredare med
öar i fåran. Efter Aspholmen ökar fårans bredd stadigt ut mot Delarymagasinet.

Figur 75: Frekvensdiagram över fårans bredd mellan Bökön och Väreberga
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Figur 76: Fårans bredd mellan Bökön till Väröberga

Bottenförhållanden och djup
Som tidigare nämnt är vattendjupet i Bökönasjön kring 2 till 2,5 meter och bestående av finkoringa sediment. Vid punkten 1 sticker det
dock upp en del block i sedimenten. Vid punkten 2 börjar den egentliga fåran. En moränrygg med block sten sticker ur fåran ochvattendjupet sjunker till ca 1.3 meter. Efter denna rygg kommer en djuphåla
med vattendjup ned till 4 meter. Materialet är tolkat till av vara stenigt med inslag av block. Vid punkten 3 grundar fåran upp sig till ca
2 meters djup materialet är fortfarande stenigt men blir allt mer finkornigt ju närmare punkten 4 man kommer. Mellan punkterna 4 och
5 finns en djuphåla med finkorniga sediment.
Vid punkten 5 kommer en ny rygg med vattendjup under 1 meter.
Även här är materialet blockigt-stenigt. Ryggen är ca 60 meter bred.
Efter 6 ökar djupet till ca 2 meter med några uppstickande höjder till
exempel vid punkten 7. Materialet i botten domineras av sten mer
tycks efter 7 bli allt finkornigare. Denna plats motsvaras av en kurva i
Helgeån. Vid 8 kommer en ny rygg som Helgeån korsar. På båda sidor av fåran finns tallar vilket gör att det är troligt att det finns en
moränrygg som sträcker sigvinkelrätt med fåran. Mellan punkterna 8
och 9 verkar materialet bli lite finkornigare med dominerat fortfarande av stenig botten. Vid punkten 9 finns en djuphåla som motsvaras
av en äldre fåra som gick i mer nordlig riktning. Mellan 9 och 10 är
botten fortfarande stenig och blir allt mer blockig ju närmare punkten
11 man kommer. Efter punkten 11 kommer ett djupare part vilket
motsvaras av en yttersväng i Helgeån. Det bör med andra ord naturligt vara djupare på detta parti.
Vid punkten 12 verkar det förekomma dyner bakom den V-formade stenkonstruktionen. Efter punkten 12 förekommer mycket kavitation och vattnet är kraftigt turbulent. Mellan 12 och 13 är materialet
mer sandigt grusigt. Punkten 13 är strax norr om nya vägbron. Mellan 13 och 14 finns en djuphåla med sandigt grusigt material. Det är

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Naturvärdesbedömning i Helgeån och Hackekvarn

96

på denna plats som tjockskalig målarmussla har påträffats. Punkten
14 är precis under gamla stenvalvsbron. Vattendjupet ligger strax
över en meter. Efter bron kommer en ny djuphåla med finkornigt
sandigt material. Även denna plats skulle kunna vara en potential lokal för tjockskalig målarmussla. Vid 15 sticker det upp en rygg med
sandigt material. Detta motsvarar platsen där flera smala mittbank
har bildats. Mellan mittbankarna är vattendjupet ned mot 2 meter.
Varje mittbanks läge motsvarar en valvöppning i gamla stenvalvsbron.
Efter punkten 15 blir vattendjupet radikalt större och bottensedimenten finkorningare. Mellan punkterna 15 och 16 är vattendjupet
ned mot 4.5 till 5 meter och består av botten med finkornigt material.
Mellan punkterna 16 och 17 är botten tämligen jämn med ett djup
kring 2.7 till 3 meter. Vid 17 passerar fåran återigen en moränrygg.
Det verkar som denna moränrygg sträcker sig till 19 även om det förekommer finkornigt material mellan uppstickande block. Vattendjupet är upp mot 3 meter. Efter punkten 19 ökar vattendjupet tull över
4 meter och botten är finkornig förmodligen med hög halt av organiskt material. Fram till punkten 22 varierar vattendjupet mellan 2 till
4 meter. Med högra partier vid punkterna 20 och 21. Hel detta parti
kantas av myrmarker på båda sidor. Strax före punkten 21 kommer
en äldre fåra ut från väster.
När fåran är i höjd med förgreningen innan Gustavsfors vid punkten 22 ändrar botten helt karaktär. Vattendjupet sjunker till under2
meter och botten blir blockig-stenig med grus och sand i mellan de
större fraktionerna. Vid provtagning av botten förekommer tämligen
mycket organiskt material på bottenmaterialet. Botten är ungefär liknande fram till dammen vid Gustavsfors. En djuphåla förekommer
vid 23. Förmodligen har det förekommit en sidfåra riktad söderut vid
denna plats men som idag är avsnörd. Ekolodning genomfördes ald-

Figur 77: Helgån nedströms bron vid Bergagården, Pjätteryd. Bilden är tagen i
uppströmsriktning.
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rig i forsträckan vid Gustavsfors eftersom det bedöms som meningslöst på grund av alla kavitation och för litet vattendjup.
Den andra delen i ekolodningen påbörjade strax utanför utloppskanalen för kraftverket. Materialet på denna plats är sandit grusigt
medett vattendjup kring 2 meter. Vid punkten 25 finns ett grundare
parti vilket motsvaras av en mittbank i fåran. Vid punkten 24 har
tjockskalig målarmussla påträffats.
Efter en svag djuphåla börjar den första rifflen vid punkten 26. Vattendjupet är under 1 meter i riffle-området. Mellan 27 och 28 finns en
pool med ett vattendjup kring 3 meter. Det år svårt att utläsa bottenmaterialet med det verkar vara tämligen grovt. En ny riffle har sin
apex vid punkten 28 följt av en pool vid punkten 29. Poolen är tämligen bred men det kan bero på att en sidofåra tidigare har anslutit
Helgeån svår öster. Mellan 30 och 31 kommer återigen en riffle vilket
motsvarar området norr och söder om bron vid Bäckaholm.

Figur 78: Fårans kant nedströms Bergagården. Notera att träden står ca 5
meter innanför fårans kant.

Poolen eller djuphålan som förekommer mellan punkterna 31 till 32
är intressant eftersom den tycks innehålla finkornigt material. Detta
skulle kunna utgöra en lokal för tjockskalig målarmussla. Mellan 32
till 33 kommer återigen en riffle. Vattendjupet är något djupare jämfört med nästkommande riffle. Mellan 33 och 34 finns en smal djuphåla mellan två rifflar. Även denna tycks hysa finkornigt material.
Rifflen mellan 34 och 35 är grund och rik på block. Flödeshastighet är
mycket hög och stående vågor med en höjd på en halvmeter förekommer. På grund av rikligt med luftbubblor i vattnet samt att båtmotorn med ekolod var tvungen att lyftas upp bitvis för att inte slå i
blocken blev registreringen mellan punkterna 34 och 35 mindre bra.
Mellan punkterna 35 och 36 finns en bred pool med finkoringt material på nedströms sidan. Även denna pool skulle kunna utgöra en in-
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Figur 79: Helgeån nedströms bron söder om Gustavsfors. Träden längs fåran är
tämligen unga och få träd har överhängande grenar.

tressant lokal för tjockskalig målarmussla eller bottenfauneinventering. Mellan punkterna 36 och 37 finns ännu en riffle som är följat av
en pool mellan punkterna 37 och 38. Rifflen som förekommer mellan
38 och 39 består även den av en kraftig fors med höga stående vågor.
Efter denna riffle finns en pool, dock inte så tydlig och så djup som tidigare pooler. En ny smalare riffle finns vid punkten 42 följat av en
bred pool fram till punkten 41. Materialet i poolen tolkas som sten
och block. Mellan punkterna 41 och 42 förekommer en kraftig forssträcka som på grund av mängden turbulens och luftbubblor var svår
att registrera. Från punkten 42 till 43 är vattendjupet över 4 meter.
Platsen är uppströms Fredriksfors innan själva forssträckan börjar.
Strax nedströms 43 har tjockskalig målarmusla påträffats.
På grund av forsarna vid Fredriksfors gjordes ett uppehåll i ekolodningen för att påbörjar ca 100 meter nedströms bron vid Fredriksfors. Även här förekommer riffle-pool system med tämligen konstant
våglängd. Höljorna är inte riktigt lika djupa som uppströms Fredriksfors. Några verkar innehålla finkornigt material och kan utgöra lokaler för tjockskalig flodpärlmussla. Strax uppströms punkten 44 har
också denna art påträffats. Ekolodningen avslutades vid punkten 49
vilket är ca 50 meter uppströms dammen vid Aspholmen. Flödeshastighen vid denna punkt var vid mättillfället mycket hög, närmare 1
m/s. Nedanför Aspholmen var flödeshastigheten mycket hög och
vattendjupet litet varför det ansågs allt för riskfyllt att åka båt vid tillfället. Nedför tillflödet söder om Aspholmen finns emellertid rifflepool system som slutar när Delarymagasinet tar vid. Våglängden är
dock större än ovan Aspholmen. Ekolodningar genomfördes även i
Delarymagasinet. Vattendjupet varierar mellan 2,3 till 2,7 meter
med betydligt djupare partier där den ursprungliga, idag överdäm-
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da, fåran är belägen. Vattendjup ned till 5 meter förekommer på dessa platser. I övre delen av Delarymagasinet där Helgeån mynnar förekommer mycket död ved. Förmodligen är detta rester från själva
överdämningen. Sedimenten i Delarymagasinet är finkornigt och har
före dammen byggdes utgjort ett brett flodplan som nyttjas för slåtter.
Hydromorfologiska processer
Delsträckan mellan Bökön och Väraberga har en mycket varierad hydromorfologi. Fram till Gustavfors är fåran uppdelad i sektioner avdelade med moränryggar som Helgeån korsar. När fåran passerar
över moränryggarna bildas det strömssträckor. Detta gör att det finns
flera bestämmande sektioner ned Gustavsfors.
Vid Norra Vång, ca 1 km norr om Bergagården finns ett ca 800 meter långt och 500 meter brett flodplan. Inom flodplanet finns det flera
rester av äldre fåror vilket tyder på att Helgeån har haft större dynamik under tidigare perioder. Området både börjar och avslutas med
moränryggar som korsar fåran. Det är speciellt tydligt norr om Bergagården. Förmodligen sker det en del erosion i det finkornigare materialet inom detta området som sedan transporteras nedströms och
avsätts inom området söder om vägbron vid Bergagården.
Även området från vägbron vid Bergagården ned till Gustavsfors
består av ett brett finkornigt flodplan. Inom detta område är det svårare att se äldre fåror men man kan ana i flygbilderna att sådana förekommer omedelbart norr om Gustavsfors. Området avslutas med
den moränrygg som skapar forssträckorna vid Gustavsfors. Framkanten på denna moränrygg är förvånansvärt brant. Förmodligen har
fåran tvingats ta lite olika lopp vid Gustavsfors innan den slutligen
har hamnat vid dagens position.
Nedströms forsen vid Gustavsfors finns delsträckans enda egentliga depositionsform. I kurvans innersida finns en mittbank ett par meter ut i vattnet. Materialet tycks bestå av sandigt grus. Vid jämförelse
med ortofotot på 1949 års ekonomiska karts syns inte denna terrängform vilket tyder på att den har bildats under de senaste 50 åren. Det
är svårt att fastställa den exakta orsaken men ombyggnationen av
kraftverket med damm samt de fiskevårdande åtgärder som har genomfört i delsträckan kan ha frigjort sediment som sedan har avsatts
i innerkurvan. Detta är en naturlig plats för depositionen. En alternativ möjlighetär att fåran har förskjutsits genom erosion mot sydväst
och därmed skapat ett förflyttning av flödeslinjen och deposition i
ytterkurvan. Något sådan förflyttning har inte kan dock inte konstateras i kartorna.
Från ekonomiska kartan från 1949 kan man notera ett välutvecklat
kvillområde söder om forsen vid Gustavsfors. Ortofotot visar en mosaik av små öar och många mindre fåror. Idag tycks detta område
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Figur 80: Naturtyper på land© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

vara betydligt mer förenklat mer färre funktionella fåror. Detta kan
indikera att mindre med vatten passerar igenom kvillområdet och
den huvudsakliga strömningen är genom huvudfåran.
Vid Fredriksfors har det skett stora förändringar uppströms kraftverket. Om vi utgår från Laga skifteskarta från 1864 fanns det endast
ett par små öar och ingen fångdamm uppströms kraftverket. I praktiken nyttjade vatten hela fårans bredd. På ekonomiska kartan från
1949 har små öarna tillvuxit kraftigt och bilat en större ö med några
mindre öar på västsidan Samtidigt tar fångdammen mycket av Helgeåns vatten i anspråk. Dagens forsträck på den västra sidan av ön är
mycket smal och trattformad. Idag har ön i mitten av fåran blivit
ännu större och delar nu upp Helgeån i två separata grenar. Den väs-
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Figur 81: Vidsträckta mader i områdets norra del. Område D2 och D9.

Figur 82: Självföryngrad kantskog mot mad. Område D10

Figur 83: Lövsumpskog i område D1.
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Figur 84: Naturtyper på land. © Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
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tra grenen motsvara idag cirka en fjärdedel av den ursprungliga fåras bredd.
Fångdammen tillkraftverket har radikalt minskat i yta jämfört med ortofotot
från 1949. Idag är intaget till fångdammen och kraftverket mer en smal kanal
som motsvarar en femtedel av fårans
ursprungliga bredd. Sammantaget har
därför Helgeåns tvärsektion vid öarna i
mitten av fåran minskat kraftigt. Detta i
sin tur måste innebär att flödeshastigheten i fårans naturliga västra gren har
ökat vid ett givet flöde vilket i sin tur
Figur 85: Dikat vattendrag vid har påverkat ekosystemen i delsträckan.
Eftersom botten är armerad med block
hygge intill område D11.
och sten har detta förmodligen inte påverkat erosionen i någon större utsträckning.
Vid Aspholmen har det också skett förändringar. Uppströms dammen tycks det inte ha skett någon deposition. Vid jämförelse med
skifteskarta från 1864 kan man tydligt se att den huvudsakliga strömningen är rakt mot dammen vid Aspholmen och endast en mindre
del kan ha tagit vägen förbi öns östra sida. Vid denna tidpunkt var
inte dammen byggd. På skifteskartan kan man inte se några öar
nedaför dammen. Dammen påverkar strömningen i Helgeån tämligen mycket. Under fältarbetet konstaterades att vid högvattenflöde
går det mesta vattnet genom den östra sidan av ön snarare genom utskoven i dammkroppen. En effekt av detta är att vegetation och träd
håller på att etablera sig omedelbart nedströms dammen vilket delar
upp strömningen i flera små grenar. På lång sikt kommer Helgeån
allt nyttja den östra grenen samtidigt som den yta med forsande vatFigur 86: Mader längs ån. Område D15 och D30.
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Figur 87: Tallmosse. Område D16.

ten minskar. Även här trycks vattnet ihop i en allt mindre tvärsektion
vilket ökar flödeshastigheten ytterligare.
Vattenvegetation
I strömmande partier växer bl a näckmossa, slinga Myriophyllum sp
och nate Potamogeton sp. Längs stränder växer på många platser en
bård av vattenklöver. Rikligt med safsa växer vid Aspholmen. En del
safsa förekommer även vid Fredriksfors.
Fauna
Tjockskalig målarmussla har hittats vid Bergagården, Gustavsfors
och Fredriksfors. Rikligaste förekomsten har varit på djupare vatten
vid Bergagråden. Lämpliga platser för tjockskalig målarmussla enligt
ekolodningen bör kunna vara vid Bergagården, eventuellt ovanför
dammen vid Gustavsfors, nedströms Gustavsfors samt mitt emellan
Gustavsfors och Fredriksfors nedanför ön. Även vid Delarymagasinet
uppströms sista riffeln kan förutsättningar finnas.
Färna som är en möjlig värd för den tjockskaliga målarmusslans larver förekommer längs sträckan. Utsättning av öring och regnbåge
görs. Även harr har satts ut. De tidigare naturliga populationerna av
både öring och harr har slagits ut p g a försurningen under 1960- och
70-talen. Ål som sätts ut i Möckeln vandrar ner längs sträckan men
har troligen ingen möjlighet att nå havet p g a kraftverksutbyggnaden. Naturlig uppvandring av ålyngel kan troligen inte heller ske.
Mal har vid tidigare provfiske fångats vid Gustavsfors. Ett möjligt
lekområde för mal har bedömts kunna finnas vid våtmarksområdet
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Figur 88: Gransumpskog med gott om död ved. Område D19.

Figur 89: Gamla tidigare hamlade askar vid Gustavsfors. Område D41.

uppströms Bergagården. Uppväxtmiljöer har bedömts kunna finnas
på vid lugnflytande partier ner till Gustavsfors och strax nedströms
Lillåns utflöde. Mellan Bergagården och Gustavsfors har de allra rikligaste fångsterna av mal gjorts jämfört med övriga fångster med
ryssjor i andra delområden. Fångsterna har bestått av 2-3 åriga malar
Bottenfaunaundersökning från 2005 vid Bäckaholm bedöms vara ej
eller obetydligt påverkad av försurning. Ovanliga arter som påträffats är vattenfis Aphelocheirus aestivalis och blåbandad jungfruslända
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Figur 90: Kvillområde med lövskog av bl a klibbal och ask vid Gustavsfors,
område D26.

Figur 91: Självföryngrad blandskog på tidigare inäga. Odlingsröse ses i
förgrunden. Vid Gustavsfors, område D28
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Figur 92: Hagmarker som fortrarande betas. Vidkronig ek med sotlav och grövre
asp syns på bilden. Område D53.

Figur 93: Grov albukett med grov död ved, vid Fredriksfors, område D75.

Calopteryx splendens. Vintertid ses strömstare vid Gustavsfors och
Frdriksfors. Forsärla häckar troligen vid Gustavsfors.

Landmiljön
Flodplanet
Flodplanet är är smalt längs de strömmande sträckorna nedström
Gustavsfors. Längs den lugnflytande sträckan mellan Bergagården
och Gustavsfors omges ån av mader och flodplanet är något bredare.
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Figur 94: Tidigare inventeringar i området. © Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

Uppströms Bergagården breder ån ut sig och bildar ett brett flodplan
med våtmarker.
Naturtyper och arter
Norr om Bergagården breder våtmarksområden ut sig runt ån med
öppna mader (område D2 och D9) och sumpskog (D1, D8 och D11)
Miljön ser lämplig ut för arter som trana och enkelbecaksin. Öster om
ån finns en intressantare sumpskog som domineras av klibbal och
björk (D1).Här förekommer några riktigt grova tallar samt en del
gamla granlågor. Flera signalarter hittas som bl a kornknutmossa
Odontoschisma denudatum, grynig blåslav Hypogymnia farinacea och
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Figur 95: Tidigare inventeringar i området. © Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

gullpudra. Även söder om vägbron kantas ån av mader bevuxna
med blåtåtel, pors och starr samt endast en del ung björk (D15, D3031).
I höjd med Hulthagen breder på båda sidor av ån ut sig tallbevuxna
mossar (D16, D33). Tallmossarna ser ut att kunna erbjuda lämpliga
spelplatser för tjäder. Väster om ån mitt ute i tallmossen finns en holme med äldre granskog och gott om död ved som är biotopskyddad
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Figur 96: Igenväxande mad med blåtåtel och pors. Område D73.

(D34). Här växer bl a kornknutmossa Odontoschisma denudatum på
granlågor samt stor revmossa Bazzania trilobata. På östra sidan, öster
om mossen, finns områden med bäckdråg och blandsumpskogar
(omr D17-19 och D22). Här finns på vissa platser gott om död ved
och senvuxna träd. Flera intressanta signalarter hittas som havstulpanlav Thelotrema lepadium på gammal rönn, kattfotslav Arthonia leucopallaea på senvuxen gran och flagellkvastmossa Dicranum flagellare
på liggande fuktig död ved.
På den stora ön vid Gustavsfors växer gott om grövre träd främst
av ask men även av lönn, björk, kastanj och klibbal (omr. D41). Flera
av askarna bär spår av tidigare hamling. En rad signalarter som
dvärgtufs Leptogium teretiusculum, lönnlav Bacidia rubella, grå
punktlav Acrocordia gemmata, fjällig filtlav Peltigera praetextata samt
fällmossa Antitrichia curtipendula och guldlockmossa Homalothecium
sericeum växer på träden. Området har en en historisk kontinuitet
med grova lövträd och har ett naturvårdsavtal. På östra stranden
strax nedströms Gustavsfors finns också intressanta trädmiljöer. Dels
finns ett trädbevuxet kvillområde vid ån med bl a klibbal och ask
(D26). På stranden växer dessutom själföryngrad skog på den gamla
kulturmarken (D28). Skogen domineras av tämligen grov asp, björk,
gran och tall. I området löper stenmurar och här finns odlingsrösen.
Signalarten klippfrullania Frullania tamarisci hittas på några
lövträdsstammar. I norra delen är marken dessutom källpåverkad.
Vid Björkolmen finns hagmarker som delvis fortfarande betas.
Markerna sträcker sig till strax nor om Norrtorp (D53). Här växer en
del ängsblommor som gökärt och ängsvädd. På vidkronig ek växer
också signalarterna sotlav Cyphelium inquinans och rostfläck Athonia
vinosa. Mitt emot nordväst om ån breder ytterligare öppna
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Figur 97: Helgeåns flodplan mellan Bökön och Väreberga.
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

hagmarker ut sig som dock är under igenväxning och saknar hävd
(D68 och D70). Här växer ängsväxter som åkervädd, liten blåklocka,
vårbrodd, stenmåra och ängsviol. En observation gjordes troligen av
ett väddsanbi Andrena hattorfiana VU på avstånd i åkervädd men som
flög iväg innan säker artbestämning kunde göras. Inga fler individer
kude dock ses trots eftersök bland åkervädden.
I ån finns här ett litet kvillområde med senvuxen klibbal där det
växer glansfläck Athonia spadicea (D72).
Vid Fredriksfors står några mycket grova klibbalar med grov död
ved längs den västra kanten (D75). Vid alarnas träbaser växer safsa.
Norr om parkeringen står också någon grov ek med rostfläck

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Naturvärdesbedömning i Helgeån och Hackekvarn

112

Arthonia vinosa och blanksvart trädmyra Lasius fuliginosus (D74). Det
förekommer gott om hassel och en.
Mellan Fredriksfors och Aspholmen kantas ån av igenväxande mader
och lövsumpskog.
Vid Aspholmen finns åter igen intressanta lövträdsmiljöer. På
västsidan står flera äldre askar som bär spår av tidigare hamling
(D78). Bland signalarterna hittas grå punktlav Acrocordia gemmata,
trubbfjädermossa Homalia trochomanoides och fällmossa Antitrichia
curtipendula. Hassel förekommer rikligt. På ön i ån växer en tät
lövskog med gott om död ved och grövre ask och klibbal (D79). På
östra stranden väster och söder om ön finns skogsbevuxna
sluttningar med källpåverkad mark med en del äldre al, albuketter
och enstaka grov tall (D60). Ytterligare södrut längs ostsidan finns en
brantare skogsbevuxen brink med gran, klibbal och björk (D61). På
träden växer gammelgranslav Lecanactis abietina och rostfläck
Arthonia vinosa och på marken blåmossa Leucobryum glaucum. Här
finns en del senvuxen klibbal samt tämnligen gott om död ved med
alticka, fnöskticka och klibbticka. På östsidan av ån mellan
Fredriksfors och Aspholmen ligger dessutom i sluttningen ett större
område med tämligen grov bok och ek som är utpekad som
nyckelbiotop (D58).
Söder om Aspholmen kantas ån återigen av mader som är bevuxna
med blåtåtel, pors, tuvtåtel, strätta, videört, rör, kråkklöver, kärrsilja
och blodrot (D81). I området finns gamla uppgifter om klockgentiana
som troligen var vanlig vid den tiden då maderna hävdades. Vid ett
strömmande parti söder om maderna katnas ån av ett mindre
område med blandlövskog som är utpekat som nyckelbiotop.
I lövträdsmiljöerna längs ån hördes bl a entita, stjärtmes och gröngöling. Vid Gustavsfors hördes stenknäck och nötkråka NT.

Figur 98: Helgeåns utlopp i Delarymagasinet vid Väraberga. Notera
strömsträckan i mitten av bilden. Motsvarande sträcka finns även nedströms
men är i dag överdämd av magasinet.
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Bedömning
Geomorfologisk naturvärdesbedömning
Området innehåller en stor variation med olika geomorfologiska
formelement. Området mellan Bökön och Väraberga innehåller rikligt med forssträckor, kvillområden med även lugnflytande partier
med breda flodplan. Riffle-pool systemet söder om Gustavsfors är
mycket välutvecklat och grovblockigt. Denna delsträcka bedöms vara
särskilt värdefull. Delsträckan innehåller en stor variation i bottenförhållanden med olikatyperav sediment och djup mellan 5 till 0,5 meter.
Faktor
Geomorfologisk mångfald
Representativitet
Förekomst av ovanliga formelement
Betydelse för områdets utveckling
Betydelse för regionens bildning
Forskningsvärde
Pedagogisk betydelse
Totalbedömning

Status
Hög
Måttlig
Låg
Hög
Låg

Värde
5
4
3
4
3

Hög
Hög
HÖG

5
4
4

Hydromorfologisk bedömning
Nedanstående är en bedömning utifrån hydromorfologiska bedömningsgrunder (Nilsson, 2006).
Morfologiska faktorer
Faktor
Rätning/kanalisering
Rensning
Vägkorsningar/km
Markanvändning i närmiljön
Markanvändning i avrinningsområdet
Diken/km
Död ved
Förändrad vattennivå

Status
Hög
God

Klass
1
2

Värde
4
6

Hög
Hög
Otillfredställande
Hög
Otillfredställande
Hög

1
1
3
2
4
1

3
3
6
4
12
2

Totalbedömning

GOD

5

Kontinuitet
Faktor
Fragmenteringsgrad
Barriäreffekt
Totalbedömning

Status
Hög
Hög
Hög

Klass
1

Värde
2

1

2
2

Totalbedömning enligt hydromorfologiska bedömningsgrunder är
god status.

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Naturvärdesbedömning i Helgeån och Hackekvarn

114

Biologiska värden
Vatten
Vattenmiljön som helhet inom undersökningsområdet bedöms som
ett nationellt värdefullt område. Det som främst stöder denna bedömning är kriteriet ”Raritet” genom förekomst av den starkt hotade EN
tjockskaliga målarmusslan samt möjligt uppväxtmiljöer för den akut
hotade CR malen. Den tjockskaliga målarmusslan som förekommer i
rikliga bestånd vid Bergagården samt i hölja uppströms Fredriksfors.
Vid Bergagården finns de tätaste bestånden över huvudtaget i de inventerade delområdena. Möjligt lekområde för mal finns längst uppströms i området norr om Bergagården. Dessutom finns uppväxtområden längs lugnare sträckor i området nedströms Bergagården till
Gustavsfors. Här har de allra rikaste fångsterna gjorts av ung mal i
ryssjor i samtliga delområden.
Både tjockskalig målarmussla och mal har fastställda åtgärdsprogram. Arterna bedöms också vara regionala ansvarsarter. Nyckelbiotoper som finns i området och som stöder bedömningen är ”Blockrika vattendragssträckor” och ”Kvillområden” mellan Gustavsfors och
Delarymagasinet. Även nyckelbiotopen ”Källor och grundvattenmatade utströmningsområden finns på några ställen som orådena D60,
D61och D27.
Hela sträckan bedöms ha högsta naturvärde, klass 1 med stöd av kriterierna a, b, d, f, g, k och l. Sträckan bedöms även ha stor betydelse
för friluftsliv i form av fiske och paddling samt för landskapsbilden.
Land
Våtmarksmiljöerna inklusive sumpskogar som kantar ån i övre delen
av området bedöms ha höga naturvärden, klass 3. Bedömningen grundar sig på att det är ett större våtmarksområde med mader sumpskogar, mosse och kärrdråg. I mindre områden med sumpskog förekommer de goda signalarterna kornknutmossa, flagellkvastmossa, havstulpanlav och kattfotslav.
Trädmiljöerna vid Gustavsfors och Fredriksfors-Aspholmen bedöms ha mycket höga naturvärden klass 2. Bedömningen grundar sig på
förekomst av grova lövträd samt förekomst av ett flertal signalarter
som grå punktlav, dvärgtufs, sotlav, lönnlav och glansfläck. Bedömningen grundar sig på kriterierna a, b, c, d och g. Trädmiljöerna bedöms även ha stor betydelse för kulturhistoria, landskapsbild och rekreation.
Hot
Längs ån dominerar granproduktionsskogar och hyggen med endast
smala kantzoner mot ån och våtmarker i anslutning till ån. Samtliga
tillförande bäckar är dikade och vissa diken nyligen rensade. I sam-
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band med stormarna har plötsligt en stor areal hyggen i avrinningsområdet uppstått. Detta kan påverka vattenkvaliteten negativt genom ökad humushalt och nitrathalt samt ökad transport av sediment.
Enligt boende i området har humushalten och transporten av organsikt material ökat kraftigt jämfört med 1990-talet. Ökad sedimenttransport kan vara ett hot mot både grusbottnar i rifflarna och mot poolerna i riffel-pool systemet. Detta kan försämra förutsättningar tjockskalig målarmussla, öring och bottenfauna.
Enligt Karl-Axel Karlsson, Linnébygdens fisk- och kräftodling, har
även humushalt och transport av organsikt material ökat efter stormen Gudrun. Vid ökad nederbörd ökar humushalten och sommaren
2006 drabbades fiskodlingen av ökad dödlighet som sammanföll med
starkt brunfärgat vatten som kom vid en period med ökad nederbörd
efter en torrperiod.
Tidigare bottenfaunainventeringar tyder vissa år på betydande
försurningspåverkan. Enligt Karl-Axel Karlsson sjönk pH till ungefär
5 efter de stora nederbördsmängderna under sommaren 2007. Detta
tyder på att ån drabbas av surstötar som kan skada faunan i ån.
Dammanläggningarna längs sträckan kan till viss del försvåra
vandring av fisk längs sträckan. Omlöpets funktion vid Gustavsfors
kan behöva kontrolleras. Det finns också risk att fisk skadas eller dödas genom att de fastnar på rensgaller eller att de passerar turbinerna. Rensgallrets öppningar är ca 2,5 cm vid Gustavsfors medan det är
6 cm vid Fredriksfors. Vid Gustavsfors finns en fiskledare vid intaget
medan detta saknas vid Fredriksfors.
Potential
Vattendrag och kantzoner bedöms ha en hög naturvärdespotential. Om
kantzoner med löv tillåts växa upp och åldras kan naturvärden både
på land och i vatten öka. Idag är mängden död ved i vattnet liten
men med ökande mängd död ved kan skydd för både evertebrater
och fisk öka. Även lövträdmiljöerna som markerats som helhets-

miljöer bedöms också ha hög naturvärdespotential.
Koppling mellan biologi och hydrogeomorfologi
Naturlig hydrologi är viktig för att höljorna i riffle-pool systemet inte
ska grundas upp av sediment. Naturliga vattensståndsfluktuationer
med översvämningar av stränder är även viktiga för att skap naturliga zoneringar av vegetationen längs stränderna.

Helhetsmiljöer och avgränsningar
Hela sträckan bedöms utgöra ett kärnområde och en värdefull helhetsmiljö för exempelvis tjockskalig målarmussla. De lugnflytande
sträckorna norr om Gustavsfors utgör en intressant miljö för mal.

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Naturvärdesbedömning i Helgeån och Hackekvarn

116

Mellan Gustavsfors och Aspholmen finns strömmande sträckor som
är lämpliga för öring. Det ursprungliga öringbeståndet är dock utslaget.
Flodplan med mader och sumpskogar har naturvärden och bör
ingå som skyddszon för vattenmiljön. Där det inte finns flodplan bör
en kantzon av minst åfårans bredd finnas som även den ingår i
skyddszonen.
Påverkansområdena för vattenmiljön är stora och inkluderar avrinningsområdet uppströms vattendragssträckan och biflödena som ansluter till sträckan. Här bör gröna skogsbruksplaner tillämpas.
Våtmarksmiljöerna och sumpskogar som omger ån norr om Gustavsfors utgör en helhetsmiljö och bedöms som lämpliga för bl a trana och tjäder. Flera blandsumpskogar förekommer med signalarter
som kornknutmossa, havstulpanlav, kattfotslav och flagellkvastmossa.
Kring Gustavsfors samt Fredriksfors-Aspholmen finns lövträdsmiljöer med höga naturvärden. Områden som bedömts ha mycket
höga naturvärden, klass 2, kan ses som kärnområden för naturvärden
på land. Övriga delområden inom utpekade helhetsmiljöer bör ses
som värdefulla utvecklingsområden. Här växer bl a grov ask och äldre
klibbal, grövre asp, samt enstaka mycket grov ek. Sluttningar finns
längs östra stranden med källmiljöer samt igenväxande kultmarker.
En rad signalarter som sotlav, glansfläck, grå punktlav, lönnlav,
dvärgtufs, fällmossa och trubbfjädermossa växer på träd. Områdena
har en historisk kontinuitet av grova ädellövträd. Rester av ängsmarker finns även i anslutning till trädmiljöerna med ängsväxter som
åkervädd, ängsvädd, liten blåklocka, skogsklöver och gökärt. Möjligen förekommer väddsandbi Andrena hattorfiana i området.

Förslag till åtgärder
Vattenmiljön
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Dämmet vid Aspholmen fyller liten funktion idag men utgör
ett partiellt hinder för transport av material nedströms samt
vandringshinder. Hel eller partiell utrivning av dammen bör
övervägas.



Det är mycket viktigt att riffle-pool systemet får bevaras i nuvarande skick. Utläggning av sten och block för fiskevårdande åtgärd bör inte göras på denna sträcka eftersom det kan
påverka de naturliga processerna, framförallt i höjorna mellan
forssträckorna, negativt.



I forssträckan vid Gustavsfors skulle mer större block med diameter över en meter skapa viloplatser för uppvandrande
fisk. Även någon form av stenrad framför utskoven skulle bidra till att fisk leds in mot omlöpet.
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Död ved bör sparas både i vatten och på land.

Flodplan och syddszoner


Anläggning av kantzoner med löv



Områden med löv bör i framtiden inte planteras med gran.

Förslag till uppföljning
●
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Höljorna i riffle-pool systemet kan utgöra en känslig indikator
för förändringar av Helgeåns hydromorfologi, vattenkemi och
biologisk mångfald. Höljorna kan också innehålla en artsammansätting som inte påträffas i andra delar av systemet. Med
anledning av detta föreslås en närmare undersökning av riffle-pool systemet för att närmare undersöka dessa funktion i
Helgeån men också för framtida miljöövervakning av Helgeån.
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Åsnen, Hackekvarn
Allmän beskrivning
Hackekvarn omges av lövskog som till stor del består av ädellöv
främst bok och ek. En stor del av området är trädbevuxna hagmarker
som betas. En del mycket grova ekar och bokar växer i området.

Historia
Från geometrisk karta över Utnäs från 1706 och på laga skifteskarta
från 1831 kan man se att hela den västra stranden norr om vägen har
varit inäga med ängar och hagar. Några gamla historiska kartor över
den södra sidan av strömsträckan har inte hittats, men det är troligt
att även detta område har en lång historia som kulturmarker. Det är
dock möjligt att Hackekvarnsnäs på den östra sidan varit utmark liksom de västra delarna om Skefors. På ekonomisk karta från 1949 kan
man se att det förekommer gott om små åkrar både norr och söder
om Hackekvarn som idag används som betesmarker.

Tidigare påverkan
Precis som sjön Möckeln är Åsnen påverkad av sjösänkning. Redan
på 1830-talet sänktes Åsnens vattenstånd genom att en kanal grävedes sydväst om Hackekvarn, från Åsnen ned till Hönshyltefjorden.
Ålshults kanal innebar att Åsnens vattenyta sänktes med 60 cm. Arbetet påbörjades kring 1833 och slutfördes 1839.
Kanalen påverkade strömningen genom Åsnens naturliga utlopp
vid Hackekvarn och redan vid 18oo-talets mit påbörjades domstolsprocesser på initiativ av strandägare och kvarnägare vid Hackekvarn.
Orsaken var bland annat att ålfisket i trakten försämrades genom kanalen Samtidigt hävdades i häradsrätten att dammanläggningarna
vid Hackekvarn hade tillkommit utan tillstånd. Resultatet blev en
förlikning där både dämmen och kanal fick vara kvar.
Idag fyller inte dammen vid Hackekvarn någon funktion för kvarnen utan istället nyttjas området som regleringsdamm för kraftindustrin. Framförallt regleras vattenståndet vid ett utskov på områdets
östra sidan. Regleringen idag följer en tappningsplan från 1977. Vattendomen innebär att Åsnen inte kan sänkas ner lika långt som mellan 1939 och 1971 då stora ytor av Åsnens botten kunde torrläggas.
Högsta vattenstånden har dock sänkt något jämfört med tidigare. Vid
mycket låga vattenstånd kommer inget vatten att strömma igenom
Ålshults kanal.
Ursprungligen innan dämmen byggdes i området var förmodligen
området ett naturligt kvillområde. Genom dämmen, sjösänkning och
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senare reglering ha strömningen genom området blivit mer och mer
knuten antingen till fåran som passerar kvarnen eller fåran vid områdets östra sida.

Vattenmiljön
Strömningsförhållanden
Strömningen vid Värmansholmen var vid det aktuella vattenstånde
tämligen kraftigt, kring 0,3 m/s. Flödeshastigheten avtar dock snabbt
när man kommer norr om Värmansholmen och närmar sig Kungsholmen. Nedströms dammen väster om Kvarnholmen var flödeshastigheten mycket hög, över 1 m/s. I höjd med Myskholmens sydsspets
har dock flödeshastigheten avtagit till nära noll. Mellan Kvarnholmen och Myskholmen finns en äldre fåra med en damm. Flödet in i
denna fåra verkar dock ha avtagit. Fåran tycks vara igen ett igenväxande stadium.
Bottenförhållanden
Vattendjupet varierar kraftigt i området. Väster om Värmansholmen
är vattendjupet kring 1,5 meter. Botten är tolkat som stenigt fram till
holmens nordspets men blir allt mer finkornig. Strax söder om
Kungsholmen ökar vattendjupet sakta till ca 2 meter i höjd med holmen. På sydvästra sidan av Kungsholmen, är dock djupet som störst
inom området, med vattendjup mellan 6 till 8,4 meter. Mellan Kungsholmen och Älleholmen, på västra sidan, är djupet mellan 4 till 5,5
meter. Mellan holmarna är det dock något grundare kring 3,5 meter.
Längs den östra kanten är det generellt sätt djupare mellan 5 och 7
meter. Norr om Älleholmen ligger vattendjupet mellan 4 till 5 meter
men blir allt grundare ju närmare Ljungholmen man kommer. Även
här är det djupare på den östra sidan.
Kanalen mellan Hackekvarn och Värmansholmen är ca 4 meter
vid inloppet men ligger sedan tämligen konstant på 3,2 meter mot
damluckorna. Även nedströms dammluckorna är vattendjupet kring
3 meter.
Kanalen mellan Kvarnholmen och Myskholmen är mycket grund
med ett vattendjup under en meter. På södra sidan av Myskholmen
är vattendjupet kring 3,5 meter men grundar upp mot sydvästsidan. I
sundet mellan Myskholmen och och den lilla halvö söder om kvarnen ökar vattendjupet igen till mellan 4,3 till 4,7 meter. Mellan Myskholmen och kvarnen är vattendjupet förvånansvärt stort, mellan 3 till
4 meter. Närmare kvarnen är det dock något grundare, strax under 3
meter. Ju närmare dammen man kommer desto grundare är det. I
forsen är vattendjupet under 1 meter. Vattendjupet ute i Havsbältesfjorden söder om Mysk- och Kvarnholmen varierade mellan 4 och 5
m eter.

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Naturvärdesbedömning i Helgeån och Hackekvarn

120

Fauna
Fyra arter av stormusslor har hittats i området. Tjockskalig målarmussla EN och flat dammussla
NT förekommer tillsammans
med spetsig målarmussla och
vanlig dammussla. Den ovanligare färnan, som troligen är värd
för den tjockskaliga målarmusslans larver, före kommer i området. Färna, som är en möjlig värd
för den tjockskaliga målarmusslans larver, finns i området. Den
tidigare rödlistade sandkryparen
finns i Åsnen och Havbältesfjor- Figur 99: Flodplanet. © Bakgrundskartor
Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
den.

Landmiljön
Flodplanet
Den östra sidan har en avgränsad strandkant i stort sett utan flodplan. Längs den västra stranden är stranden flackare och mader och
sumpskogar finns längs stranden.
Naturtyper och arter
Hela den västra delen av området norr om vägen består av mer eller
mindre öppen hagmark (omr E20-22 och E15) och betad strandskog
(E18). Närmast vattnet ligger öppna starrbevuxna mader (E14 och
E17). Medelgrov ek dominerar med inslag av bok, klibbal, björk, asp,
ask mm. Vissa grövre ekar och aspar och grova ädellövslågor

Figur 100: Strandmiljö med videsnår längs västra kanten av Hackekvarn i höjd
med Värmansholmen.
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förekommer. En hel del hassel finns i området. I området finns
stenmurar och odlingsrösen. Längs stranden och i söder finns
sumpskog med en del lövträdssocklar (E18-19). På ett dött träd växte
gyttrad taggsvamp Creolophus cirrhatus.

Figur 101: Åsnens västra utlopp vid Hackekvarn

Figur 102: Betad hage med grov ädellövlåga. Område E20.
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Figur 103: Betad lövskog som domineras av ek. Område E18.

Figur 104: Mader som betas längs skogskanten. Område E17.

Väster om vägen mot Björkalund växer gott om bok och på två kullar
står mycket grova bokar och högstubbar och lågor av grov bok rikligt
bevuxna med fnöskticka (E22). På stammen växer kantlaven Lecanora
intumescens. Uppgifter om havstulpanlav Thelotrema lepadium finns
tidigare från området (Skogsstyrelsen).

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Naturvärdesbedömning i Helgeån och Hackekvarn

123

Figur 105: Grov bokhögstubbe och
låga i område E22.

Figur 106: Grova bokar i område
E22.

Söder om vägen på den västra stranden växer en yngre bokskog
(E25). Här ligger också en trädgård. Väster om trädgården står flera
grova ekar, kraftigt igenvuxna samt en hel del medelgrov ask (E23).
Ytterligare västerut tar mader och ung björksumpskog och
sjöstrandsnår (E28-29). Området angränsar mot ett hygge. I kanten
mot hygget har en hel del rotvältor lämnats kvar som ger värdefull
död ved i det fuktiga läget (E31).

Figur 107: Stormfälld gran i kantskogen. Område E31.
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På öarna Kungsholmen, Kvarnholmen och Myskholmen växer gott
om grova lövträd. De allra grövsta och värdefullaste träden är ekar.
Tyvärr har de grövsta ekarna i området som står på Myskholmen
vuxit igen kraftigt och skadats eller dött (E35). På Myskholen växer
tätt med yngre bok. Även en del grov bok står i området. Även äldre
björk, klibbal och ask står på holmarna ( främst E34 och E33). På
trädstammar växer gammelgranslav Lecanactis abietina, trädporella
Porella platyphylla, rostfläck Athonia vinosa, fällmossa Antitrichia
curtipendula, guldlockmossa Homalothecium sericeum, blodplättlav
Haematomma ochroleucum, sotlav Cypheliuym inquinans och klotterlav
Opegrapha varia. Tidigare uppgifter om oxtungesvamp Fistulina
hepatica finns också på ek som växer på Myskholmen (Skogsstyrelsen). Någon ek på Myskholemn står fortfarande solexponerad
vid stranden och har mycket lämpliga stamhåligheter för intressanta
vedlevande insekter. Även på Kungsholemn ser det ut att stå
intressanta grova ädellövträd med stamhåligheter och död ved (E32).

Figur 108: Grov hålek på Myskholmen.
Område E35.

På den södra stranden söder om Kvarnholmen växer tätare lövskog
som domineras av grov klibbal (E10). Marken täcks till stora delar av
humle. Runt gården står den del grova ädellövträd av alm och lind
(E11). Längre västerut finns en hagmark med slåttergubbe (E12).
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Figur 109: Grov klibbal med bl a sotlav samt rikligt med humle i område E10.

Figur 110: Grov lind i betesmark. Område E11.

Området ut mot Hackekvarnsnäs domineras av medelgrov bokskog
(E1, E2 och E4). Enstaka äldre bokar och grövre bokved förekommer
dock i område E1 som är utpekat som nyckelbiotop. På en gammal
skadad bok växer en mindre mängd bokvårtlav Pyrenula nitida NT.
Längs stranden växer även enstaka grövre ek med ekticka Phellinus
robustus.
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Figur 111: Bokskog i område E2.

Figur 112: Grov ek med ekticka i
område E1.

Figur 113: Grov bok med
bokvårtlav i område E1.

Intressanta arter
Tjockskalig målarmussla EN, flat dammussla NT
Sandkrypare, färna
Bokvårtlav NT, sotlav, Lecanora intumescens, havstulpanlav, fjällig filtlav,
dvärgtufs, rostfläck, klotterlav, gammelgranslav
Gyttrad taggsvamp, oxtungesvamp, ekticka
Fällmossa, trädporella, guldlockmossa, västlig hakmossa, blåmossa
Stor blåklocka, slåttergubbe
Stjärtmes, entita NT
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Bedömning
Geomorfologiska värden
Området är till stor del påverkat och strömningen genom Hackekvarn är allt mer knuten till grävda kanaler. Området har allt mer
förlorat karaktären som kvillområde. De geomorfologiska värdena
bedöms därför som låga.
Biologiska värden
Vatten
Vattenmiljön i området ingår i ett områden som bedöms vara nationellt värdefullt. Vattenmiljön i området bedöms ha mycket höga naturvärden, klass 2. Bedömningen grundar sig på förekomst av de rödlistade musslorna tjockskalig målarmussla EN och flat dammussla NT.
Kriterier som stöder bedömningen är a, k och l.
Dessutom bedöms området ha stor betydelse för landskapsbild och kulturhistoria.
Land
Trädmiljöerna i området bedöms ha mycket höga naturvärden, klass 2.
Bedömningen grundar sig på förekomsten av mycket grova ädellövträd, grov död ved och flera goda signalarter. Miljöerna har en lång
historisk kontinuitet. Förutsättningar finns för en rad sällsynta vedlevande insekter. Området består dessutom av en värdefull mosaik av
hagmarker och lövträdsmiljöer med grova träd.
Kriterierna som stöder bedömningen är a, c, f och g.
Dessutom bedöms mosaiken av lövträd och hagmarker ha stor betydelse för landskapbild och kulturhistoria.

Figur 114: Älleholmen från norr mot söder. Notera den breda vasszonen runt
ön. Även kring Hackekvarn tycks det ha skett en igenväxning sedan 1950-talet.

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Naturvärdesbedömning i Helgeån och Hackekvarn

128

Figur 115: Tidigare dokumenterad natur.

Figur 116: Delområden på land med naturvärdesbedömninga. © Bakgrundskartor
Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
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Hot
Många ekar inklusive följearter hotas av kraftig igenväxning. Flera
av de grövsta ekarna har redan dött. Det är troligt att det finns en
utdöendeskuld för vedlevande insekter i området.
Potential
Naturvårdspotentialen på land bedöms som mycket hög. Det är troligt
att skyddvärda vedlevande skalbaggar finns kvar i området som
riskerar att dö ut om inte naturvårdande åtgärder görs.
Koppling mellan biologi och hydrogeomorfologi
Det är i dagsläget svårt att säga hur vattenekosystemet påverkas av
de hydromorfologiska processerna i vattenmiljön. Området är kraftigt påverkat av dammbyggnader och reglering. I landmiljön är naturliga vattenståndsvariationer viktiga för att naturliga vegetationszoner ska utvecklas främst längs den västra stranden.

Helhetsmiljöer
Större delen av området utgör en mycket intressant helhetsmiljö med
äldre lövträd och betade hagmarker. De intressantaste träden är de
grova ekarna vilka tyvärr har skadats av igenväxning. Även exempelvis grov bok och klibbal är intressant i området. Områden med
mycket höga naturvärden, klass 2 bör ses som kärnområden. Övriga
delområden i helhetsmiljön bör ses som utvecklingsområden .

Förslag till åtgärder
Landmiljöer
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●

Röjning runt igenvuxna ekar. Det bör vara ett avstånd på
minst 6 meter till närmaste trädkrona.

●

Död ved sparas i området.

●

Vid röjning bör mycket av den döda veden få vara kvar.

●

Det är värdefullt med fortsatt bete i området.

●

På sikt kan röjning av gran behövas i vissa områden.
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Sammanfattande bedömning
Helgeåns bildning
Mycket tyder på att den dalgång som Helgeån rinner genom inom
undersökningsområdet bildades i samband med isavsmältningen.
Det är naturligtvis svårt att avgöra exakt hur utvecklingen har varit i
området utan närmare undersökningar av kvartärgeologin. Följande
är en tolkning av Helgeåns utveckling.
Sannolikt drog sig inlandsisen tillbaka norrut ryckvis för 12 500 år
sedan, vilket medförde att då och då avsattes moränryggar parallellt
med isfronten. På några platser blev dess mäktigare till exempel vid
Delary och Gustavsfors. Där isen lämnade kvar isklumpar bildadas
ett småkuperat landskap vilket man kan se runt Bäckaholm. I sänkorna efter isklumparna avsattes finkorniga leror som spolats ur moränen.
Smältvatten från inlandsisen kan mycket väl ha nyttjat Helgeåns
dalgång och delvis skurit sig genom dessa ryggar. Kanske bildades
grunden för riffle-pool systemet söder om Gustavsfors redan vid isavsmältningen. Förmodligen var vattenflödet i Helgeån betydligt
större än idag och fåran var mer en flätflod jämfört med dagens mer
definierade fåra. Allt eftersom inlandsisen drogs sig tillbaka norrut
blev sedimenten i undersökningsområdet finkornigare. Sediment
transporten var betydligt större än idag. Där det fanns dämda vattensamlingar till exempel norr om Delary, Gustavsfors, Norra Vång,
Bökön, Oshult, och Kråka kanal avsattes finkorniga sedimenten och
bildade de breda flodplan och grunda sjöar som man idag kan se
längs Helgeån. Allt eftersom sedimenttransporten minskade och klimatet blev varmare började Helgeån anta en mer tydlig fåra. Fåran
förflyttade sig fram och tillbaka på de finkorniga flodplanen och bildade kontinuerligt nya fåror.

Helgeåns stabilitet
En naturlig fråga efter en hydromorflogisk undersökning är hur stabil Helgeån är på den aktuella delsträckan och vad vi kan förvänta
oss för utveckling under de närmaste 100 åren.
Från undersökningen kan vi notera att det förekommer mycket få
depositionsformer. Även om undersökningen genomfördes vid högvattenflöde och dessutom föregåtts av ännu högre flöden under juni
2007, fanns inga tecken på deposition av sediment på flodplanet. Från
undersökningen av fårans botten kan vi dra slutsatsen att mer än
hälften av fåran är armerad med sten och block. Vi kan därför inte
förväntas någon större erosion på dessa delsträckor utan detta kon-
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centreras till sjöarnas in- och utlopp samt möjligen till några delsträckor med finkornigare sediment. Dessutom fungerar sjöarna som
sedimentfällor vilket gör att de delsträckor där sediment kan tillföras
fåran är relativt korta.
Även erosionsformer är mycket fåtaliga. På många delsträckor
finns det block längs fårans kanter och några delsträckor kantas av
träd vars rötter armerar fåran. Inga erosionsbranter eller andra erosionsspår noterades överhuvudtaget. Körskador noterades på flera
platser men troligen inte i tillräcklig omfattning för att påverka stabiliteten i vattendraget.
Vid jämförelse med dagens kartor och 250 år gamla skifteskartor
tycks Helgeån har ändrats mycket lite. Den enda förändringen som
har noterats är att fåran har blivit något smalare och förenklad. Delvis har detta att göra med sänkningen av Möckeln, Tornasjön och
Skepphultasjön, men på några platser, till exempel söder om Pjätteryd, verkar det som minskningen i bredd har skett efter 1950. De delsträckor som uppendaart har minskat bredden är alla lokaliserade till
lugnflytande partier. En trolig förklaring till denna förändring är att
vattnet har blivit mer näringsrikt varvid tillväxten av omkringliggande våtmarker har ökat. I och med att flödet är så lågt, räcker inte
skjuvspänningen och erosionen från vattnet att bibehålla vattendragets form.
Den sammantagna bedömningen är att den aktuella delsträckan
av Helgeån är mycket stabil och vi kan inte förvänta oss stora förändringar under nuvarande hydrologiska regim. De delsträckor som anses mest aktiva är Helgeåns utlopp i Tornasjön samt utloppen i Bökönasjön och utanför Kråka kanal. Situationen kan dock ändras till exempel genom mer nederbörd i avrinningsområdet på grund av klimatförändringar. Ökad mängd organiskt material i fåran kan dock på
sikt förändra situationen.

Riffle-pool systemet söder om Gustavsfors
Riffle-pool system är ett formelement som innebär strömsträckor
med relativt grovt material, ofta block, med mellanliggande djupa
erosionshålor, pooler eller höljor, med finkornigt material. Ofta har
riffle-pool systemen en tämligen konstant våglängd och amplitud
Det riffle-pool som förekommer mellan Gustavsfors och Väraberga är mycket välutvecklat. Blockstorleken i forssträckorna är upp mot
en meter med många block kring en halv meter. Det betyder att vattendragets kompetens att förflytta så stora block inte uppnås med ett
normalt högvattenföring utan det behövs upp mot 1000-års flöden.
Sannolikt har riffle-pool systemet bildats under mycket lång tid, kanske redan vid isavsmältningen.
Det exakta orsaken till att riffle-pool system initieras är fortfarande
okänd. Förmodligen startar bildningen av dessa system genom en
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störning eller att systemet når en punkt avseende vattnets energi där
systemets bryts ner i flera delsystem. En teori är att riffle pool system
kan ses som en vertikal meandring likt det man ser i meandrande
vattendrag i horisontalled. I vissa fall kan en sekundär cirkulation
uppstå i vattnet. I forssträckorna divergerar vattnet vilket leder till
deposition medan i poolerna uppstår konvergerande flöden som leder till erosion. Denna sekundära cirkulation är överlagrad den primära cirkulationen i vattendraget. Oscillationer eller perturbationer i
flödet är vanligt förekommande när en vätska strömmar i en rak fåra
med friktionsmotstånd. Ofta är våglängden i riffle-pool system 5 till 8
gånger fårans bredd. Ett teoretiskt samband pekar på en våglängd
motsvarande 2πw, där w är fårans medelbredd (Richards, 1982)
När väl riffle-pool systemet har uppståt kommer strömningen förändras. Vid lågvattenföring har forsträckorna litet vattendjup men
brant vattenyta. För vattnet som kommer uppströms fungerar rifflen
mer eller mindre som en naturlig damm. Vattnet bromsas upp innan
den passerar över rifflen och accelererar i flödeshastighet. Poolen eller höljan kan motsvaras av en damm med en vattenyta med mycket
liten lutning och långsamt flöde. När flödet ökar kommer flödeshastigheten i höljan, och därmed vattnets skjuvspänning mot botten, att
öka snabbare än i rifflen. I rifflen kommer bottentopografin genom
block och sten får en allt större inverkan på flödeshastigheten medan
poolen som består av finkornigare sediment ökar flödeshastigheten
allt mer. Vid ett specifikt flöde kommer det ske en reversering av flödet där flödeshastigheten i poolen är högre än i rifflen. Eftersom botten på rifflen är i stort sätt armerad med block och sten kommer vattnet in i poolen med ett underskott av sediment. Resultatet blir en
kraftig erosion i poolen. Grövre partiklar som kommer i rörelse i poolen kommer avsättas i poolens uppströmssida medan det finkorniga
materialet tranporteras in i nästa pool. När flödet återigen minskar
kommer poolerna allt mer återgå till att bli depositionsområden.
Med denna process upprätthålls riffle-pool systemet under mycket
lång tid.
Riffle pool system är känsliga för förändringar i sediment transport. Om det sker en ändring i flödesregimen så att sedimenttransporten minskar eller ökar kommer amplituden på riffle pool systemen snabbt förändras. Lisle (1982) visade från en studie i ett vattendrag som dominerades av sedimentöverskott och deposition, att poolerna fylldes med sediment men också att avståndet mellan forssträckorna ökade. Processerna i poolerna blev allt mer riffle-lika.
Även fårans bredd ökade. Detta innebär att riffle-pool system kan
vara viktiga indikatorer för övergripande förändringar i vattendraget
till exempel på grund av förändrad markanvänding, kraftverksbyggen, m.m. Med tanke på att riffle-pool system sannolikt har en hög ålder och bildats under olika klimatförhållanden, innebär en signifi-
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kant förändring i riffle-pool systemet en kraftig förändring i vattendraget.
Riffle-pool systemen skapar en unik miljö som inte kan liknas med
något annan miljö i vattendraget. Saenger et al. (1998) studerade utbytet mellan grundvatten och ytvatten i en riffle-miljö. Resultatet visade att rifflen kan delas upp i två zoner. I uppströmsidan av rifflen
trycks vatten in den översta halvmetern sediment medan i rifflens nedersida kommer framförallt grundvatten att strömma ut. Poolerna
utgör kanske ännu intressantare miljö genom att vid lågvattenflöden
strömmar kallt grundvatten in i botten på poolen medan vid högvattenflöde ersätts detta vatten delvis av ytnära vatten från vattendraget. Detta tillsammans, med förändringar i flöde, leder till att poolerna kommer utgöra helt olika miljöer beroende på om det är låg eller
högvattenflöden.
För fiskfaunan och för andra arter, till exempel evertebrater, har
riffle-pool systemet en stor betydelse. Vid lågvattenföring kan rifflarna innebära ett oöverstigligt hinder för att ta sig uppströms till nästa
pool eller delsträcka. Extrema situationer till exempel torka eller högvattenflöden är ofta de viktigaste faktorerna för att för att skapa unika ekosystem i vattendrag (Lonzarich et al.). Hur snabbt ett ekosystem återhämtar sig beror på hur snabbt olika arter kan rekolonisera
ett område. I vattendrag handlar det ofta om mindre än ett år. Detta
förutsätter emellertid att det finns en kontinuitet i vattendraget. Matthews (1994) menar att forssträckorna, beroende på storlek, utgör en
barriär som selekterar fram storlekt och arter. Långa riffles innebär
att poolerna återkoloniseras långsammare efter ett högvattentillfälle.
Och reducerar migration av fisk. Vid lågvattenföring kan forssträckorna innebära höga energikostnader men också högt predatortryck
för arter som migrerar genom en riffle. I vissa fall kan långa riffles
helt förhindra migration av en specifik art. Brown och Brussack
(1990) har beskrivit rifflemiljön för bentiska evertebrater som isolerade öar som är separerade av långa pooler. Samtidigt är poolmiljön
mycket viktiga eftersom de utgör refugier vid lågvattenföring. Om
riffle-miljön utgör ett allt för stort hinder att passera kan poolerna
skapa slutna ekosystem med en unik sammansättning av arter som
inte liknar andra delar av vattendraget.
Sammanfattningvis kan riffle-pool systemet mellan Gustavfors och
Väröberga utgöra en mycket viktig del i Helgeån, dels för att skapa
unika miljöer, dels för att utgöra ett varningsystem för storskaliga
förändringar i vattendraget som annars kan vara svårt att upptäcka.
Därför föreslås en närmare undersökning av sediment och bottenfauna både i rifflemiljön men framförallt i poolmiljön.
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Särskilda arter
Nedan följer ett antal kvalitetsarter och/eller rödlistade arter som hittats i undersökningsområdena fördelat på olika typer av miljöer. Med
kvalitetsarter menas att de indikerar/signalerar att miljön de lever i
har sådana kvaliteter att förutsättning finns för fler specialiserade och
krävande arter som ofta blivit sällsynta i landskapet. Det finns med
andra ord goda möjligheter att fler rödlistade arter i området där
kvalitetsarterna förekommer. Kvaliteterna kan innebära många saker
som processer, hydrologi, kemi, kontinuitet, strukturer och samhällen. Flera av kvalitetsarterna kan också användas vid uppföljning och
övervakning av miljön och biologisk mångfald i området. Flera arter
har nationella åtgärdsprogram (ÅGP) och är därför särskilt viktiga att
följa upp.

Vattenmiljöer
Mal CR, ÅGP (ur ArtDatabanken 2006)
Begränsande för populationen i landet är klimatet och tillgång på
lämpligt habitat. Den miljö som är kännetecknande för mal är lugnflytande floder med angränsande vatten i form av grund-/översilningsområden, gamla flodarmar m.m. Dessutom kan vattendragens
mynningsområden bjuda på optimala förhållanden både för reproduktion och för uppväxt. Sjöar som ligger i anslutning till det rinnande vattnet utgör ofta viktiga uppväxtområden.
Mindre malar påträffas tillsammans, medan större individer lever
enskilt och håller revir. Studier i Emån visar att gråvidebuskar (Salix
cinerea) med sina nedhängande rötter, där de växer ut över djupare
stränder, utgör viktiga ståndplatser speciellt för mindre malar (<1
kg). Andra viktiga uppehållsplatser är håligheter som bildats längs
med vattendragens erosionssidor samt bland block, sten och allehanda bråte ute i huvudfåran. I anslutning till lekplatser och ungfiskars
uppväxtområden finns större grunda våtmarksområden. De grunda
områdena antas ha stor betydelse för tillgången på näring samtidigt
som de har gynnsamma temperaturförhållanden, särskilt under vår
och sommar. Den optimala tillväxttemperaturen i odling är 24–25 °C.
Vid sjunkande temperatur minskar malens ämnesomsättning och den
övervintrar på lugna platser i dvaltillstånd. Studier från Volgadeltat
visar att malens viktigaste föda är mört. Andra viktiga byten är sarv,
karp, björkna och grodor.
Malen uppsöker lekplatserna när vattentemperaturen är 17–18 °C.
Leken sker sedan vid 22–24 °C. Leklokalerna kan karaktäriseras som
grunda, väl uppvärmda platser med riklig växtlighet. Vanligtvis sker
leken bland fina salixrötter som hänger i härvor fritt ner i vattnet.
Innan leken förbereder hanen ett bo. Rommen fäster på tunna rottrådar. Kläckning sker efter 2,5–3 dagar. De år reproduktionen lyckas i
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Emån sker leken med början från månadsskiftet juni-juli och in i juli.
Studier från Emån visar att fiskarnas tillväxt är långsam, vilket medför att lekmognad inträder vid betydligt högre ålder än hos mal på
sydligare breddgrader. Klimatet i Sverige gör att lyckad reproduktion med yngelöverlevnad inte sker varje år, utan endast år med varma somrar.
Trots att malen har missgynnats av den klimatförsämring som
skett sedan invandringen, är klimatet inte den primära orsaken till artens begränsade utbredning. Huvudorsaken är istället bristen på
lämpliga miljöer i södra Sverige; såsom stora låglänta åar med en naturlig flodmiljö. Den kraftiga tillbakagången under det senaste århundradet pekar direkt på mänsklig påverkan i form av ingrepp i
malens miljö, såsom torrläggningsföretag, vattenreglering, avledning
av vatten, fysisk påverkan på strand- och bottenhabitat samt föroreningar. De små bestånden är känsliga för störningar såsom fiske med
nät och krokredskap. Orsaken till den internationella tillbakagången
anses vara mänskliga ingrepp i artens livsmiljö.
Tjockskalig målarmussla EN, ÅGP
Enligt Lundberg et al. (2006) är tjockskalig målarmussla strikt strömvattenberoende. Den påträffas främst på sand- grus- och stenbottnar i
vattendragen men kan, till skillnad från flodpärlmusslan, vilken föredrar vattendrag med grova bottensubstrat, också förekomma på näringsrikare lerbottnar. Det är svårt från referenserna att utläsa mer
detaljerare hydrologiska eller geologiska förutsättningarna.
De lokaler som förekommer i undersökningsområdet verkar vara
knutna till strömhastigheter mellan 0,3 m/s till 1 m/s vid högvattenföring. Lokalen i Bökönasjön avviker något genom att vara lokaliserad i en sjö. Lokalen ligger dock precis utanför deltats huvudsakliga
strömning, vilket gör att den finns en viss strömning vid platsen.
Nästa alla lokalerna ligger i områden med sandigt-grusigt material
med inslag av sten. Vattendjupet vid högvattenföring ligger kring 2
meter men är förmodligen ned mot 1,3 meter vid lågvattenföring. I
andra vattendrag har tjockskalig målarmussla noterats på ännu lägre
vattendjup men intrycket är att det då har varit lägre flödeshastighet
Områdena i Helgeån kan karaktäriseras av rörliga bottnar, där vattnet har relativt hög skjuvspänning mot botten.
För att närmare ringa in biotopvalet för vuxna individer hade det
varit värdefullt att utvärdera fler hydromorfologiska parametrar. Hydrologiska parametrar som vattendjup och flödeshastighet vid högoch lågvattenföring, skjuvspänning, friktionsmotstånd från botten
samt bottentransport hade varit värdefulla parametrar för att närmare avgöra habitatval. Skjuvspänningen mot botten, friktionsmotstånd
och laminära skiktets tjocklek kanske säger mer om det mikrohydrologiska miljön kring musslorna.
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Från ekolodningarna kan några potentiella lokaler vara väl värda att
undersökas, Framförallt gäller det poolerna i riffle-pool systemet söder om Gustavsfors.
Flat dammussla NT (Ur ArtDatabanken 2006)
Arten förekommer framförallt i medelstora sjöar (60% av fynden i
Finland) och i långsamt flytande partier av större vattendrag (40% i
Finland). Den lever huvudsakligen på slammiga sand- och lerbottnar
i naturligt relativt näringsrika vatten. Arten gräver ofta ner sig mycket djupt. Fortplantningsbiologin är relativt bristfälligt känd. Det är
osäkert vilka värdfiskarter flat dammussla använder i Sverige. Antalet glochidier (dess larver) per hona är relativt litet (ca 20 000). Honorna bär larverna i gälarna över vintern. Larverna frigörs under januari–april enligt uppgifter från Tyskland.
Arten är föroreningskänslig. Årensning och muddring är också allvarliga hot mot arten. Det uppsplittrade utbredningsområdet, liksom
det relativt låga antalet producerade glochidielarver, gör arten sårbar.
Utter VU, ÅGP (Ur ArtDatabanken 2006)
Utter förekommer inom Helgeåns avrinningsområde. Inga spår av
utter av exempelvis spillningshögar sågs dock vid inventeringen.
Utterns föda består mestadels av fisk som t.ex. lake, simpor och
karpfiskar, men även groddjur, kräftor, större insekter, fåglar och
mindre däggdjur kan ingå i dieten. Optimala miljöer för utter är vatten som erbjuder riklig tillgång på lättfångad föda året runt och som
har tillgång till platser där uttern kan vila ostört, föda upp ungar etc.
I Sydsverige finns idag uttern företrädesvis i eutrofa vatten med god
tillgång på fisk eller andra bytesdjur. Det ska även finnas anslutande
vattendrag som ger möjlighet till lättfångad föda under vintern om
sjöarna blir islagda.
För ett livskraftigt bestånd av utter krävs stora områden med mer
eller mindre sammanhängande vattensystem. I små vattensystem
som ligger isolerade blir populationerna mycket sårbara eftersom utbytet av individer försvåras eller uteblir.
Utterns livsmiljö har förstörts eller förändrats genom t.ex. utdikning av sjöar och våtmarker, täckdikning, regleringar och utbyggnad
av vattendrag. Dessutom har näringsunderlaget för uttern reducerats
genom bl.a. kräftpest och försurning.
Det är särskilt angeläget att bevara och restaurera vattenmiljöer inklusive kallkällor, öppna diken etc., särskilt i näringsrika områden eller i direkt anslutning till vattensystem som utgör goda uttermiljöer
och som fortfarande hyser utter. Skyddande vegetation, buskar och
träd, bör bevaras utmed sjö- och åstränder. Minskade utsläpp av miljögifter, speciellt organiska klorerade föreningar är nödvändiga.
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Angeläget är också att förbjuda användandet av fällor och fiskeredskap som kan fånga eller döda uttrar. Genom att skapa speciella utterpassager vid vägar med hög trafikintensitet och hög hastighet
minskar andelen uttrar som dör i trafiken. En fortsatt totalfredning
av uttern är i nuvarande läge absolut nödvändigt.
Öring
Öring har tidigare funnits i strömsträckorna mellan Gustavsfors och
Aspholmen. Stammen har dock slagits ut. Numera sätts öring ut i
området. För reproduktion av öring krävs lämpliga grusbottnar med
god syresättning. Det är osäkert hur reproduktionen fungerar i området. En fungerande reproduktion av öring är en indikator på bra vattenkvalitet och lämpliga grusbottnar med god syresättning som är
viktigt för många andra djur som lever i strömmande vatten.

Miljöer på flodplan och kantzoner
Död ved av triviallöv
Svartfläckad rödrock Ampedus sanguinolentus NT (ArtDatabanken
2006)
Arten förekommer sällsynt och lokalt i den sydöstra delen av Sverige
sydligast i Skåne och är nordligast funnen i mellersta Uppland.
Larven utvecklas i fuktig rötved i på marken liggande grenar, lågor,
stubbar och stående döda lövträd vid kanten av kärr och sjöar, ungefär i nivå med högvattenlinjen. Arten uppges föredra klibbal, men
går lika gärna i t.ex. bok och björk. Likaså förekom den allmänt i björkavfall vid Hornsö lövsåg i östra Småland. Skalbaggarna flyger ibland, och uppträder ej sällan på hagtorn och andra blommande buskar på försommaren.
Det främsta hotet mot dess fortlevnad är dikning och avverkning av
lämpliga strandskogar.
Lövträdsbestånd i kärr och försumpningar, samt vid sjö- och havsstränder bör sparas och dikning av sådana marker i möjligaste mån
undvikas.
Halvknäpparen Xylophilus corticalis NT (ArtDatabanken 2006)
Arten förekommer med stora luckor i utbredningen från Skåne till
Gästrikland. Arten är mycket lokal, och även om den kan leva i
många olika trädslag, ställer den höga krav på kvaliten på rötveden.
Den är nästan uteslutande funnen inom områden där det finns
många andra rödlistade vedlevande insekter. Möjligheten att ha kvar
arten inom kulturskogen bedöms som små såvida man inte generellt
ökar lövinblandningen och mängden med död ved speciellt av björk,
klibbal och bok i skogen. Arten är hotad på flera av sina lokaler i landet.
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Den viktiga åtgärden är att avsätta fler naturresevat med gammal
lövskog i södra Sverige, samt att generellt öka mängden död ved i
skogen. Ett sätt som borde prövas för att öka mängden död lövved
inom områden där arten finns är att ringbarka några träd varje år.
Gammal al
På äldre klibbal i strandmiljöerna har följande arter påträffats som
fungerar som signalarter för intressantare trädmiljöer med gynnsamt
mikroklimat. Gulnål och liten blekspik växer oftast på ytor med död
ved.
Glansfläck Arthonia spadicea, rostfläck Arthonia vinosa, sotlav Cyphelium inquinans, gulnål Chaentheca brachypoda, liten blekspik Sclerophora peronella NT, gammelgranslav Lecanactis abietina
Blandsumpskog
I blandsumspkog med gran, björk och rönn har nedanstående arter
påträffats vid inventeringen. Arterna fungerar som signalarter för intressanta miljöer med lång skoglig kontinuitet och fuktigt mikroklimat. Havstulpan hittas ofta på slätbark som rönn, kattfotslav växer
oftast på senvuxen gran, gulnål på död stående ved samt kornknutmossa och flagellkvastmossa främst på granlågor i fuktiga lägen.
Havstulpanlav Thelotrema lepadinum, kattfotslav Arthonia leucopellaea, kornknutmossa Odontoschisma denudatum , flagellkvastmossa Dicranum flagellare, gulnål Chaentheca brachypoda
Gamla ädellövträd
Följande arter har hittats på äldre ädellövträd som står i anslutning
till åmiljöerna. Arterna fungerar som signalarter för miljöer med
gamla ädellövträd och med längre kontinuitet.
Grå punktlav Acrocordia gemmata, dvärgtufs Leptogium teretiusculum, lönnlav Bacidia rubella, grynig filtlav Petigera collina, trädporella
Porella platyphylla, fällmossa Antitrichia curtipendela
Hagmarksek
Mycket sällsynt står det grova ekar längs vattenmiljöerna. Flerhundraåriga ekar med håligheter hyser en rad sällsynta arter. Följande arter förekommer i vissa av delområdena och är mycket goda signalarter för värdefulla ekmiljöer. Oxtungesvamp har tidigare påträffats
vid Hackekvarn och övriga arter har påträffats eller är tidigare påträffade vid Byvärma.
Läderbagge Osmoderna eremita NT, ÅGP
Oxtungesvamp Fistula hepatica, rutskinn Xylobolus frustulatus NT
Sotlav Cyphelium inquinans, gulpudrad spiklav Calicium adspersum
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Bok
Vid Hackekvarn växer en hel del bok vid vattenmiljön. Följande signalarter har påträffats på gammal bok i området.
Bokvårtlav Pyrenula nitida NT, havstulpanlav Thelotrema lepadinum
Fåglar på landskapsnivå
Flera fågelarter som påträffats kan signalera större sammanhängande
miljöer med värdefulla skogsmiljöer eller mosaiklandskap. Mindre
hackspett NT, stjärtmes och entita NT är särskilt beroende av lövrika
områden som kan finnas längs vattendragsstränder. Nötkråka NT är
beroende av äldre flerskiktad granskog i kombination med lövmiljöer
med hassel som kan finnas längs vattendraget. Bivråk EN behöver
större mosaiklandskap med lövmiljöer och hagmarker.

Koppling mellan hydrogeomorfologi och biologi
Flödeshastighet
Den undersökta sträckan av Helgeån innehåller ovanligt stor variation i flödeshastigheter. Sträckan söder om bron vid Pjätteryd har
även vid högvattenflöde mycket låg flödeshastighet medan andra
delsträckor, till exempel vid och nedströms Gustavsfors, finns delsträckor med mycket hög flödeshastiget, över 2 m/s. Riffle-pool systemet med sina forsträckor och höljor skapar på en relativt kort sträcka
stor variation i flödeshastigheter, Flödeshastigheten är en av de viktigaste faktorerna för akvatiska arter i vattendrag. En stor variation i
flödeshastigheter såsom är fallet i den undersökta delen av Helgeån,
innebär oftast en varierad biologisk mångfald som kan hysa många
olika arter.
Flödeshastigheten bestäms av vattenytans lutning, botten och sidornas friktionsmotstånd samt vattendragets tvärsektion. Genom att
variera dessa parametrar kan det också skapas en variation från laminärt till turbulent flöde. I forsar med kraftigt turbulent vatten och stående vågor som bryter sker det en stor syresättning av vattnet vilket
är viktigt för nedströms liggande delsträckor. Många organismer är
anpassade till ett specifikt intervall av flödeshastigheter. Olika flödeshastigheter ger olika tillgång på föda och näringsämnen. Både tjockskalig målarmussla, som finns i undersökningsområdet, och flodpärlmussla kräver specifika flöden för sitt födointag. Höga flödeshastigheter kan också utgöra en fysisk begränsning för många arter. I de
delsträckor som hyser ett kraftigt turbulent vatten kan endast arter
som är specialiserade på hålla sig kvar i denna miljö etablera sig.
Även en variation i flödeshastighet under året är viktigt för att
skapa en stor biologisk mångfald och för arters överlevnad. Många
arter är till exempel beroende av höga vårflöden för att kunna vandra
uppströms i systemet Vid lågvattenföring under sommarperioden
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kan forssträckorna i Helgeån utgöra ett oöverstigligt vandringshinder för många arter. Variationen i flödeshastighet med tiden skapar
en dynamik och variation i den biologiska mångfalden. Det är därför
viktigt att Helgeån i den undersökta delsträckan får bibehålla sin relativt opåverkade hydrologi.
Naturliga vattenståndsvariationer och översvämningsområden.
Variationen av flöden under år och mellan år gör att strandmiljöer
och flodplan regelbundet ömsom läggs under vatten och ömsom torrläggs. Särskilt påtagligt är detta längs flacka stränder. Dessa vattenståndsfluktuationer innebär en störning som är mycket viktiga för att
upprätthålla särskilda ekosystem med särskilt anpassade arter. Vissa
arter är beroende av regelbundna störningar eftersom de annars konkurreras ut av konkurrensstarka men störningskänsliga arter. Hårklomossan Dichelymena capillaceum NT som finns i Möckeln och Helgeå är exempel på en sådan art som växer på trädstammar, rötter och
stenar i just den zon som regelbundet sätts under vatten genom naturliga vattenståndsfluktuationer. Uteblir fluktuationerna genom reglering konkurreras mossan ut av andra arter. Palmmossa Climacium
dendroides är en marklevande mossa som gärna växer på marker i
sumpskogar som regelbundet översvämmas.
Långgrunda stränder ger en utdragen fuktighetsgradient som gör
att vegetationszoner kan utvecklas. De naturliga vattenståndsfluktuationerna är en viktig bidragande orsak till en zonering av strandvegetationen. Vid lågvatten sätts frögroning igång hos vissa arter medan
högvatten å andra sidan avlägsnar groddplantor samtidigt som trädzonen hålls tillbaka. I vattenstranden växer vattenväxter, främst övervattensväxter. Därefter växer ofta starrmader och videbuskage. Därefter växer sk svämskogar al, ask och glasbjörk. I fältskiktet växer
många våtmarksarter som videört, vattenmåra, älggräs, spikblad
mm. Längre upp bli asp och ek vanligare. I sumpskogar med al blir
ofta tillgången till död ved snabbt god vilket gynnar vedlevande insekter och fåglar som t ex den mindre hackspetten. Svartfläcklad rödrock Ampedus sanguinolentus är en knäppare som vars larver lever i
lövträdslågor i sumpskogar och som även klarar längre tids översvämningar.
De årliga översvämningarna av stränderna skapar grunda tillfälliga vattensamlingar som utnyttjas av en rad evertebrater och amfibier.
Här finns gott om näring samtidigt som fisk saknas vilken annars är
en allvarlig predator. Den rika kläckningen av exempelvis myggor är
i sin tur ett värdefullt skafferi för fåglar och fladdermöss.
Översvämmade marker är även viktiga för vissa fiskarter. Gäddan
leker på våren i grunda översvämmade vikar.
Den zonerade stranden är en gränszon, eller sk ekoton, som hyser en
stor variation av miljöer där många arter lever, samtidigt som den re-
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gelbundet utnyttjas av arter från angränsande miljöer beroende på
vattenstånd.
Översvämningsområden fyller även många andra funktioner.
Översvämningarna jämnar ut flödet i vattendraget. Vegetationen har
också en bromsande förmåga på vattenflödet vid högvattenflöden
vilket dämpar och jämnar ut flödestoppar nedströms. Sediment deponeras även på de flacka översvämningsområdena då vattnet breddar och flödeshastigheten avtar.
Erosion och sedimentation
Vid erosion och transport av material sorteras detta i olika kornstorlekar beroende på vattenhastighet. Processen skapar förändringar i
botten och nya områden av bottnar med lämpliga kornstorlekar och
syresatta förhållanden kan uppstå där exempelvis öringägg, småmusslor av t ex tjockskalig målarmussla och nedgrävd bottenfauna
kan utvecklas. Olika arter trivs bäst i olika typer av botten med olika
kornstorlekar. En stor variation i bottenstrukturen med stenblock och
död ved skapar större variation av vattenströmningarna och därmed
uppstår en större variation i bottensubstrat genom erosion och sedimentation
Erosion kan skapa djuphålor och urgröpningar i åns sidor som ger
ståndplatser för större malar. Död ved och block ger också bra gömställen för mal.
Genom erosion i sidled förändras åfårans lopp med tiden. Detta
leder till att gamla avsnörda åfåror med stillastående vatten bildas.
Dessa kan antingen ha kontakt med ån eller vara helt avsnörda och
bilda korvsjöar. Åslingor som har kontakt med ån och som har rik
våtmarksvegetation kan användas av mal. Avsnörda vattensamlingar
är värdefulla för amfibier, snok och vattenlevande evertebrater som
dykare och trollsländor. Förändringar i åfårans lopp leder till en
mångformighet både i åfåra och på flodplan som ger förutsättningar
för en hög biologisk mångfald.
Utlopp och inlopp i sjöar är biologiskt intressanta. Särskilt vid utlopp transporteras mycket näringspartiklar tillsammans med syresatt
vatten som ger goda förutsättningar för exempelvis musslor.
Vid inlopp i sjöar bildas ibland deltan och grundområden med rik
våtmarksvegetation. Även dessa områden är värdefulla för musslor.
Dessutom är grundområdena med rik våtmarksvegetation värdefulla
lekmiljöer för mal. Områdena utnyttjas också av våtmarksfåglar.

Buffertzon och trädridåer längs Helgeån
I undersökningsområdet finns många delsträckor utan trädridåer
längs fåran. Där det förekommer, till exempel söder om Gustavsfors
och väster om Möckelns utlopp, är trädbården mycket smal, i bland
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bara en rad med träd. Ett förslag är därför att bredda denna kantzonen och utöka den genom naturligt utveckling längs fler delsträckor.
En kantzon som utvecklas naturligt kan påverka systemet på
många olika sätt. Effekterna blir också olika beroende på om kantzonen är gräsbevuxen eller om det förekommer träd längs fåran. En
vanlig bild är att kantzonen skall bara trädbevuxen men även detta
kan ge både positiva och negativa effekter. Betydelsen av en kantzon
beror på dess bredd, struktur, artsammansättning och hur kantzonen
nyttjas (Broadmeadow och Nisbet, 2004). Trädridåer längs fåran har
en signifikant betydelse för den biologiska mångfalden. Dessa miljöer kan kararaktäriseras av hög biologisk mångfald, hög produktivitet
och stor dynamik (Hughes, 2003).
Om trädridån vid fåran består av tät produktionskog kan detta betyda en kraftig beskuggning av fåran och fårans kanter. Fält- och och
buskskikt är oftast obefintlig i en tät planterad granskog. Detta leder
till dåligt erosionsskydd i fårans kanter samtidigt som det minskar
den biologiska mångfalden och produktiviteten i vattendraget. När
produktionsskogen avverkas ger det en mycket snabb och radikal
förändring för fåran och dess kanter. Produktionskog nära fåran bör
därför om möjligt undvikas.
En naturligt utvecklad trädridå kan vara positiv på många sätt.
Trädridån påverkar mikroklimatet kring fåran. Instrålningen på vattenytan förändras genom att det sker beskuggning. Effekten av beskuggningen kommer att variera beroende på trädens höjd och typ
av träd, trädridåns bredd, fårans bredd och kanthöjd, fårans riktning
samt tidpunkt på året. Betydelsen av trädridåer varierar också beroende på om det är en syd eller nordsida. Det sistnämnda gäller speciellt om vattendraget rinner i väst-östlig riktning. Ledwith (1996) visade i en undersökning från USA att lufttemperaturen över vattendraget ökade exponentiellt med minskad bredd på trädbevuxen buffertzon. Temperaturskillnaden mellan en delsträcka med bred buffertzon
och utan buffertzon var 6,5 grader. Smalare buffertzon skapar brantare temperaturgradient. En trädbevuxen kantzon påverkar också den
relativa fuktigheten över fåran. Samma studie visade på en skillnad
med 19% mellan trädbevuxen kantzon och utan träd. Motsvarande
resultat har noterats av bland annat Chen (1991).
Ett kallare och fuktigare klimat över och längs vattendraget har
stor betydelse för den biologiska mångfalden. Vissa arter har en övre
gräns för vattentemperatur vilket gör att trädbevuxna delsträckor
kan ge skydd under varma sommarperioder. Rudolph och Dickson
(1990) noterade en signifikant skillnad i amfibie- och reptilpopulationer i delsträckor med en trädbevuxen kantzon mindre än 30 meter.
Beskuggning genom träd påverkar också evapotranspirationen vilket
gör att avdunstningen minskar och fuktiga markmiljöer kan bibehållas även under torra, varma, sommarmånader. Ledwith (1996) re-
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kommenderar utifrån sina undersökningar att den trädbevuxna buffertzonen skall vara minst 30 meter för att bibehålla effekten på mikroklimatatet. Även Beshta med flera (1987) drog samma slutsats att
buffertzonen bör vara 30 meter eller mer.
Trädbevuxna buffertzoner har också andra effekter. I samband
med avverkning i avrinningsområdet, vilket är fallet runt den undersökta delen av Helgeån, ökar oftast ytavrinningen. Om buffertzon
saknas kan näringsrikt vatten med hög halt av humus och fint organiskt material snabbt nå fåran och påverka vattenkemin. Även sediment kan följa med ytavrinningen om det förekommer körskador på
avverkningsytorna. Om en naturligt utvecklad trädridå förekommer
längs fåran ökar infiltrationen och kan därmed fånga in material och
näringsämnen innan de når fåran och därmed påverkar vattenkemin.
Nyttan med trädridåer är emellertid beroende på sluttningslutning,
jordmån och fysisk struktur. Broadmeadow och Nisbet (2004) anser
att den positiva effekten av trädridåer på ytavrinningen minskar när
sluttningslutningen är över 4 grader. I brantare terräng behövs det
därför bredare buffertzoner än i flack terräng.
Många undersökningar har visat att trädbevuxna buffertzoner kan
vara effektiva att filter för kväve. Om mängden kväve ökar vattendraget kan det påverka surheten i vattnet vid högvattenflöden och indirekt öka halten löst aluminium i vattnet. Hubbard och Lowrance
(1994) noterade att 99 % av nitratet i vattnet som dränerades från
jordbruksmark fångades upp de första 5 meter av buffertzonen. Liknande drastiska minskningar av nitrat med en 5-10 meter bred buffertzon finns från andra undersökningar med trädbevuxna buffertzoner.
Som tidigare nämnt i denna rapport, finns det resultat som visar
att fosfor kan frigöras i stor omfattning i samband med avverkningar
av skog i avrinningsområdet. Om fosfor når vattendraget kan det ge
en kraftig gödslingseffekt. Efter stormen Gudrun har mycket stora
delar av avrinningsområdet kring den undersökta delsträckan omvandlats från barrskog till avverkningsytor. Det finns därför ökad
risk för fosfor-läckage till Helgeån. Swift och Norton (1993) noterade
att en 50 meter bredd buffertzon kunde kraftigt reducera mängden
fosfor som når vattendraget. Även Sweeney med flera (2004) visade i
en undersökning av ett stort antal vattendrag i USA , att forsforupptaget i trädbevuxen buffertzon är radikalt större än utan träd. Man
kunde inte se någon skillnad beroende på säsong eller storlek på vattendraget. Samma undersökning studerade även bekämpningsmedel
men kunde inte se någon skillnad mellan trädbevuxen buffertzon och
utan buffertzon. Detta kan förklaras med att många bekämpningsmedel är svårnedbrytbara.
För den biologisk mångfalden kan trädbevuxna buffertzoner vara
viktiga och skapa unika miljöer. Den kallare och fuktigare miljön
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innebär att speciella arter kan etablera sig i denna miljö. På marken
innebär regelbundna översvämningar att arter som kan klara sig trots
kraftiga störningar med jämna mellanrum kan etablera sig. Inom
samma område kan man hitta ytor med olika stadium av succession.
Stor variation i arter och miljöer innebär emellertid att de trädbevuxna buffertzonerna är känsliga för invaderande arter. Jättebalsamin
och jättebjörnloka är exempel på främmande arter som explosivt kunnat sprida sig längs vattendragen.
Tillgången på löv, barr, grenar och annat organiskt material från
träden gör det gynnsamt för evertebrater. Ålder på träden är av stor
betydelse eftersom äldre träd lämnar i från sig mer död ved än yngre
träd. Även strukturen i den trädbevuxna buffertzonen är också viktig. Enbart träd räcker inte för att etablera en funktionell buffertzon.
En optimal trädbevuxen buffertzon består av träd-, busk- och fältskikt.
Förutom att trädbevuxna buffertzoner utgör en speciell miljö för
vissa arter innebär buffertzon en korridor för arter att förflytta sig
uppströms och nedströms vattendraget. Vissa arter nyttjar korridoren endast under en viss säsong, andra nyttjar som utgångspunkt för
jakt och födoinsamling till omkringliggande områden. För vissa arter
med stationära populationer är det viktigt med ett visst inflöde av
nya individer för att långsiktigt kunna upprätthålla populationen.
Om vattendragskorridoren blir allt för fragmenterad förloras mycket
av funktionen. Det kan också vara viktigt med kontinuitet mot andra
skogsområden.
Ur översvämningsperspektiv har även trädbevuxna buffertzoner
betydelse. Sweeney med flera (2004) visar i sin undersökning att delsträckor med trädbevuxen buffertzon är bredare och har högre friktionsmotstånd på fårans kanter och i fåran jämfört med de delsträckor som inte hade skog. Skillnaden var större ju mindre vattendraget
var. I fåran är ökat friktionsmotstånd framförallt beroende på död
ved. Ovanstående samband kan både vara negativ och positiv. Ökat
friktionsmotstånd i fåran och på flodplanet innebär att vattnet bromsas upp och uppehåller sig längre i avrinningsområdet. För nedströms liggande delsträckor med översvämningsproblem kan detta
ses som positivt eftersom en flödespuls minskar i amplitud och
sträcks ut under längre tid. Lokalt kan det dock leda till fler tillfällen
då vattendraget når över fårans kanter.
En viktig fråga är naturligtvis hur bred måste den trädbevuxna
buffertzonen vara för att fylla den önskade funktionen. Tyvärr finns
det inget givet svar utan det beror på vad man vill uppnå. Om vi enbart utgår från ett klimatologiskt perspektiv bör buffertzonen vara
minst mellan 15-70 meter bred men det beror på trädslag, buskskikt,
täthet m.m. För växtarter kanske 10-30 meter buffertzon räcker medan för fåglar handlar det mer om 75-175 meter bred buffertzon
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(Spackman och Hughes, 1995). Broadmeadow och Nisbet (2004) sammanställde litteratur över rekommendationer av för buffertzonens
bredd med hänsyn till olika parametrar såsom död ved, sedimentfälla, biodiversitet, klimat, kvävefälla etc. Spridningen är stor mellan 5
till 100 meter beroende på vilken parameter man väljer. En grov
sammanvägning tyder på att en optimal buffertzon som är mellan 20
till 50 meter bred. Buffertzoner under 10 meter har marginell betydelse, förutom som kvävefälla.
Naturligtvis skall buffertzonens bredd längs Helgeån avvägas mot
kostnaden för markägare. Optimalt för systemet är ett trädbevuxen
buffertzon som utvecklas naturligt men på grund av kostnader måste
kompromisser förekomma. Man kan dock överväga annan typ av
skogsbruk istället för kalavverkning inom buffertzonen. Områdena
närmast vattendraget är ofta finkornigare och blötare, vilket också
kan leda till betydligt större körskador i dessa områden. Exempel på
detta noterades på flera platser i undersökningsområdet.
Det är inte heller säkert att skogsbevuxna trädridåer är optimalt
överallt i den undersökta delsträckan. På vissa sträckor har man bedrivet slåtter under lång tid vilket har hållet tillbaka skogen från fårans kanter. I dessa fall måste man överväga vad man vill uppnå med
vattendraget samt positiva och negativa konsekvenser.

Död ved i Helgeån
I de undersökta sträckorna av Helgeån förekommer död framförallt
längs sträckan mellan Möckelns utlopp och Tornasjön. Längs många
sträckor i den undersökta delen av Helgeån saknas träd längs fåran
eller att träden inte har överhäng över fåran och är tämligen unga.
Om träd längs vattendragskorridoren tillåts växa och att eventuell
död ved får bli kvar i fåran kommer detta innebära många positiva
effekter men även negativa. Följande är en sammanfattning vilka positiva och negativa effekter vi kan förväntas oss vid en ökning av död
ved i Helgeån
I ett opåverkat vattendrag är det en naturlig process att död ved
tillförs vattendraget. Tillförseln kan ske antingen genom en kontinuerlig tillförsel av ved när träd dör eller att träd blir underminerade till
exempel vid extremhändelser såsom massrörelser i sluttningar, kraftig erosion eller höga vindstyrkor i samband med stormar. Bäver är
en process som ligger utanför ovanstående tillförselsätt men som har
en fantastisk förmåga att tillföra ved till vattendragen. Med tanke på
att bäverpopulationen i Sverige har varit betydligt större under historisk tid är det inte osannolikt att många vattendrags morfologi har
delvis påverkats av bävrar.
Skog på flodplanet nära fåran har naturligtvis en stor betydelse för
denna tillförsel av död ved. Marsch et.al. (2001), undersökte sex australiska vattendrag och fann ett linjärt samband mellan hur stor yta
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av fåran som var beskuggat av trädkronor och mängden död ved i
vattnet. Ju större del av ytan som täcktes av trädkronor desto mer
död ved förekom i fåran. Samband likt denna ger en fingervisning
kring hur mycket död ved som borde förekomma naturligt inom en
given delsträcka av vattendraget.
Trädens rotsystem spelar en viktig roll när hela träd tillförs fåran.
Klibbal, som är anpassad till ett dynamisk flodplan med ytligt liggande grundvattenyta, skapar palissader av rötter vilket i sin tur skapar
effektiva erosionskydd och en gedigen förankring i marken. Al har
också en god förmåga att tränga igenom även täta lerlager eller stenrik mark, sk hög rotenergi, och bildar grovrötter på relativt stort djup
(von Leibundgut m.fl. 1963). Det krävs därför långvarig eller kraftig
erosion innan en al faller ut i fåran. Död ved från al har också god
förmåga att stå emot röta vilket gör att veden blir del av vattendragets morfologi under lång tid.
Gran till skillnad mot al, har ett ytligt men utbrett rotsystem.
Mängden rötter avtar i stort sätt exponentiellt med djupet och under
40 cm jorddjup finns sällan mer än 5% av rotmassan (Rosengren och
Stjernquist, 2004). I vattendränkta jordar, tex på flodplanet, ligger rotsystemet ännu grundare. Detta gör att gran som växer nära vattendraget lätt kan undermineras och falla ut i fåran. Eftersom gran dessutom att utbrett rotsystem följer även en stor areal, upp till 50 m2, av
det ytnära förnaskiktet med granar som faller ut i fåran. Stora mängder med organiskt material tillförs vattendraget samtidigt som motsvarande motsvarande markyta blottas för erosion genom ytavrinning och erosion i fårans kant. Gran är därför olämpligt trädslag på
finkorniga flodplan.
Mängden död ved som tillförs fåran är också beroende på ålder på
skogen nära vattendraget. Grette (1985) visade från en studie från
nordvästra USA att tillskottet av död var blygsamt de första 50 åren
men ökade därefter exponentiellt. Detta gällde såväl barrskog som
lövskog. Samma resultat har också påvisats i Sverige (Degerman
et.al, 2005). Ett orört vattendrag kan ha mer än hundra gånger mer
död ved jämfört med vattendrag vars kantzoner har avverkats under
de senaste 30 åren. Om trädridåns bredd ökar, kommer även mängden död ved öka, framförallt om skyddzonen är mer än 30 meter
bred (Degerman et.al. 2005). Även storleken på den döda veden som
tillförs vattendraget ökar med ökad ålder på skogen.
Fårans form och friktionsmotstånd är viktiga faktorer för att bestämma samspelet mellan vattenföring och vattenstånd. I ett perfekt
tillstånd blir fårans form som ett U och friktionen lika med noll. I en
sådan situation kommer vattenståndet att via på ett linjärt samband
med vattenflödet vid en given punkt i vattendraget. Det leder till att
man med ganska god säkerhet kan förutsäga vid vilket flöde översvämningsrisken föreligger. I verkligheten förekommer en betydligt
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mer komplex situation i och med att fårans form varierar och att friktionsmotståndet är kraftigt styrt av kornstorlekar, vegetationen, förekomst av död ved m.m.
När ved i olika former tillförs fåran följer den med nedströms för
att sedan antingen sjunka och förankras i fårans botten och sidor, alternativt avsättas på bankar eller flodplanet vid högvattenflöden. Om
veden förankras i fårans botten ändras det tre-dimensionella flödesmönstret i fåran. Vattnet måste helt enkelt strömma runt en trädstam,
gren eller rotmassa vilket skapar divergerande och konvergerande
flöden. Där flödet divergerar minskar flödeshastigheten vilket leder
till deposition av sediment, medan där flödet går samman ökar flödeshastigeten och erosion skapas.
Braudrick och Grant (2001), genomförde modellförsök med stammar och rotmassor för att studera interaktionen mellan hydrologin,
fårans form, transportavstånd för död ved samt hur död ved deponeras i fårans botten. Försöken visade att veden orienterar sig parallellt
med flödet i fåran vilket minimerar friktionsmotståndet. Vanligtvis
fastnade veden framför mittbanker, grundare områden där flödet naturligt divergerade eller i ytterkurvor i meanderbågar. Transportavståndet för ett nedfallet träd visade sig vara relaterad med kvoten
mellan trädets längd och fårans bredd. Ju längre vedbitar som faller i
vattendraget ju längre transporteras dessa. Orsaken till detta samband är att längre död ved kräver högre flödeshastigheter för att mobiliseras. Vid högre flödessituationer har vi också högre vattenstånd
vilket leder till att stamved och rotmassor förflyttas längre. Längden
på veden var också relaterat till radien på fårans tvärsektion.
Det ökade friktionsmotståndet som bildas genom död storved
innebär att sambandet mellan vattenföring och vattenstånd förändras. Med mer död ved i fåran ökar friktionsmotståndet vilket leder till
att vattenytans lutning minskar. En effekt av död ved blir därför att
mer vatten uppehåller sig i vattendraget vid en given tidpunkt med
död ved än utan död ved (Thomas, 2005). Det betyder också att vattenståndet ökar något vilket är mest uppenbart vid medelvattenföring.
Död storved har en betydande påverkan på sedimenttransporten i
vattendraget. Genom av avleda strömningen runt den döda veden
skapas lågenergiområden som leder till deposition av sediment
upptröms den döda veden och erosion nedströms. Förankrade vedbitar och stammar skyddar botten och fårans sidor vilket minskar risken för erosion och tillförsel av sediment till fåran. Genom den döda
veden kan sediment motsvarande flera hundra års högvattenflöden
lagras i fåran (Tally, 1980). Det kan också noteras att förutom effekten på sedimenttransporten är påverkan likartad avseende transporten av organiskt material. Bilby och Likens (1980) visade i en studie
att transporten av fint organiskt material ökade med flera hundra
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procent när död ved rensades från ett vattendrag. Död ved i vattendraget innebär därför att det organiskt materialet stannar kvar längre
i en delsträcka och bryts ner till mindre partiklar och utgör därmed
viktigt tillskott till ekosystemet.
En viktig effekt av död ved i fåran är att flödet i tre dimensioner
blir mer varierat på lokal nivå vilket i sin tur påverkar många hydrogeomorfologiska och biologiska processer som också leder till större
variation längs vattendraget. En studie från Australien visade på en
stor skillnad i bottenförhållanden mellan två, i stort sätt identiska
vattendrag. Det rensade vattendraget visade en i stort sätt slät bottenprofil medan det naturliga vattendraget med död ved hade mycket
stor variation i bottentopografi. Ökad variation i bottenprofilen leder
till ökad skjuvspänning och lägre flödeshastigheter. En ökad variation i flödeshastighet tack vara död ved, leder också till att kornstorleksfördelning blir mer varierad längs vattendraget, en faktor som ytterligare gynnar en större biologisk mångfald.
Ovanstående effekt av död ved har mycket stor vikt för den biologiska mångfalden. Död ved i fåran ökar den biologiska mångfalden
genom att skapa och upprätthålla mikrohydrologiska miljöer genom
att bryta upp strömningen, skapa bakvatten och öka bottentopografin. Detta gäller speciellt i de delsträckor av Helgeån där vi har finkorniga bottnar. I de delsträckor där vi har sten och block i fåran, blir
den positiva effekten framförallt genom påverkan på strömningen
och själva tillförseln av död ved.
För evertebrater är död ved mycket viktig. Död ved skapar nya
och framförallt stabila miljöer för dessa organismer. Veden kan nyttjas för att fästa sig på eller gräva ner sig i sedimenten i bakvattnet.
Experimentell tillförsel av död ved har visat en ökning av evertebraters biomassa med 24 gånger (Wallace et al. 1995). Även artsammansättningen förändras med mer död ved. Davies (1999) noterade en tio
gånger fler arter av makroevertebrater när död ved tillfördes fåran.
Förutom ökat antal arter sker det en förskjutning av insektsfaunan
mot fler predatorer, insamlare och nedbrytande arter (Naiman med
flera, 2002). För arter som genomgår metamorfos, till exempel trollsländor, innebär död ved som delvis sticker upp ur vattnet en viktig
miljö för att övergå från juvenilt till det adult stadium.
Genom att evertebraterna ökar i antal kommer också predatorerna, till exempel fisk gynnas av död ved. Det finns rikligt med studier
som visar samband mellan tillgången på föda och tillväxt och antal
fiskarter. De hålor som bildas på grund av död ved innebär ökat
skydd för fiskar, inte minst mal, men också möjlighet till födosök och
vila. Flera studier visar att framförallt laxartade fiskar är känsliga för
rensing av död ved. En studie från Kanada visade på en minskning i
biomassa hos laxartade fiskar med 500 % när fåran rensades från död
ved (Fausch & Northcote, 1992). Död ved gynnar också många arter
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som är behov av sandigt och grusigt material för äggläggning. Död
ved håller kvar dessa kornstorlekar inom delsträckan och skapar därmed lämpliga miljöer för äggläggning. House och Boehne (1989) noterade en ökning av lämplig grusbotten för äggläggning från 4 till
102 m2/100 m fåra när död ved tillfördes fåran. Detta i sin tur ökade
laxpopulationen med 272 % i det undersökta vattendraget. Tillförsel
av död ved kan med andra ord vara en alternativ metod för att skapa
lekbottnar för laxartade fiskar.
Sammanfattningsvis har död ved stor betydelse för vattendraget
som system. Om mängden död ved ökar i Helgeån är det sannolikt
att den biologiska mångfalden kommer att öka. Även för sportfisket
är det gynnsamt med mer död ved eftersom man kan förvänta sig
fler fiskar per delsträcka. Problem kan dock uppstå vid själva fisket
eftersom det större risk för att linan fastnar i död ved. Man kan dock
koncentrera sportfisket till vissa sträckor där mängden död ved får
vara lägre. För kanotturism kan död ved utgöra ett hinder. I dessa
fall kan man antingen kapa av topparna så att det blir ett fritt passage
i mitten av fåran alternativt dra in nedfallna träd mot fårans kant så
att toppen pekar nedströms. Man skall beakta att vildmarksupplevelsen som många utländska besökare efterfrågar, ökar om det ligger
en del död ved i fåran. Många vattendrag i Europa är kraftigt rensade
och kanaliserade.
Mer död ved i fåran kan också ha negativa effekter. En stor vedansamling på ena sidan av fåran kan förskjuta strömningen mot den
andra sidan och därmed öka erosionen. I den undersökta delsträckan
av Helgeån är dock delar av fårans kanter armerade med block genom rensningar eller att fåran är kantad med breda flodplan. Om
mängden ved ökar drastiskt till över 10% av tvärsnittsarean kan det
påverka vattenståndet i Helgeån. Risken för översvämningar på flodplanet kan därmed öka. Denna effekt kan både vara positiv och negativ. Lokalt kan den skapa olägenheter om bebyggelse, vägar etc. ligger nära fåran. Samtidigt så innebär det att mer vattenhålls kvar i avrinningsområdet vilket minskar en flödespuls amplitud. Med tanke
på översvämningar i Kristianstad kan detta vara positivt. Ökad
mängd död ved kan också påverka vattenkvaliten när sediment mobiliseras. Även habitat som har skapats under rådande förutsättningar kan påverkas negativt .

Vattenkraftverken i Helgeån
Vattenkraftverk innebär nästan alltid att man dämmer vattendraget
för att samla in fallhöjden. I ett vattenkraftverk är produktionen i kW
lika med fallhöjden * flödet * verkningsgrad (ofta kring 0,85) * gravitationen (9.81m/s2). Eftersom flödet kan vara svårt att påverka i volym och att verkningsgraden ofta är hög innebär det att det viktigaste
parametern är fallhöjden. Fallhöjd kan skapas genom att bygga en
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damm som dämmer upp vattnet uppströms men också att spränga
eller gräva ner fåran nedströms dammen. Med en damm kan man
reglera så att att flödet förskuts i tid och i storlek så att produktion
blir optimal för energisystemet men också allt mer, efter prisbilden
på den nordiska elmarknaden.
Vid reglering av vattendrag uppstår alltid skador på systemet. Oftast minskar högvattenflödena, framförallt flöden mellan medelvattenföringen och högvattenföringen, och minimiflödet sänks. Resultatet av en sådan förändring leder till att vattendragets förmåga
att bära sediment både i storlek och i vikt minskar. Detta i sin tur leder att sedimenttransporten minskar vilket kan leda till att erosion i
fårans botten. Resultatet blir att fårans bredd minskar, sidofåror tappar kontakt med huvudfåran och att flodplanet frikopplas allt mer
från processerna i fåran. Konsekvenserna kan bli mycket stora för
vattendraget. Ofta är förändringarna långsamma att vi inte märker
dem, men när vi väl gör det, har det ofta gått för långt och processen
är irreversibel.
En dämning av vattnet leder till att vattendragets lutning förändras uppström och nedströms kraftverket. Hur stor denna effekt är beror på dammhöjd, vattendragets lutning uppströms och nedströms
dammen samt om det finns bestämmande sektioner nedströms och
uppströms. Vattenytans lutning är själva motorn i vattendraget. Ju
högre lutning vattenytan har, desto större flödeshastighet har vattendraget. En damm leder alltid till att den naturliga lutningen på vattenytan minskar uppströms dammen. Om vattendraget har en låg naturlig lutning kan den sträcka som påverkas av dammen bli mycket
stor. Konsekvensen av minskad lutning är att flödeshastigheten
minskar och de sediment som transporteras i vattendraget börjar sedimentara i fåran uppströms kraftverket. Nedströms kraftverket blir
effekten motsatt genom att vattenytan lutning ofta ökar. Området
nedströms kraftverket kommer utsättas för en ökad erosion både på
grund av ökad flödeshastighet med också på grund av ett underskott
av sediment i vattnet.
Förutom ovanstående effekter på hydrologin och sedimenttransporten som också ger effekter på biologisk mångfald, har även vattenkraftverk påverkan på till exempel vattenkemin, överdämning av
tidigare flodplan, bryta kontinuiteten i vattendraget m.m. Hur stor
negativ påverkan på vattendraget är beror på vattendragets naturliga
processer, var det ligger i avrinningsområdet, hur kraftverket är
byggt och regleringen. Även ålder på dammen kan ha betydelse eftersom dammen i sig skapar en störning i systemet vilket vattendraget reagerar på och försöker kommat till ett nytt jämvikts förhållande
med den nya situationen. I det aktuella undersökningsområdet i
Helgeån finns det tre dammar vid Gustavsfors, Fredriksfors och vid
Aspholmen. Gustavsfors är det kraftverket som bedöms ha störst på-
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verkan även om det relativt andra kraftverk nedströms undersökningsområdet bedöms ha mindre negativ påverkan.
Kraftverket vid Gustavsfors bedöms framförallt påverka Helgeån,
genom dämningseffekten, minskad kontinuitet i vattendraget och påverkan på sediment transporten. Från ekolodningarna kan man tydligt se att det har förekommit en riktig forssträcka uppströms dammen vid Gustavsfors, ungefär upp till sidofåran som går in mot kraftverksdammen. Totalt rör det sig om ca 500 meter. Vid det aktuella
flödet på 21 m3/s var samtliga tre utskoven öppna och vattendjupet
uppströms dammen, ca 1 meter. I och att bottens lutning är relativt
hög är det inte troligt att dämningseffekten av dammen sträcker sig
längre än upp till sidofåran vid det aktuella flödet eller lägre flöden.
Vid mycket höga flöden kan dammen ge en viss dämningseffekt
längre uppströms, dock liten och inte längre än i höjd med Hulthagen.
Gustavsfors
Gustavsfors kraftstation är byggt på en äldre konstruktion. Själva
dammen har en ålder på flera hundra år varför man kan anta att Helgeån har anpassat sig för rådande situation. Första kraftverket byggdes 1918. Fallhöjden i dammen är 3.25 meter. Medelvattenföringen är
9.3 m 3/s och enligt vattendom skall minst 2 m3/s avledas för fisket.
Lägsta lågvattenföring är 1.3 m3/s.
Kraftstationen är ett mellanting mellan strömkraftverk och dammkraftverk. Möjlighet till reglering finns genom att stänga utskoven på
östra sidan av dammen vilket då innebär att mer vatten går in i den
västra sidofåran. Kraftverket har en slukförmåga på 6 m3/s, vilket
innebär att flöden över detta värde spills genom utskoven och omlöpet. Påverkan av kraftverket är förmodligen störst vid lågvattenföring och här är frågan om utskoven kan helt stängas för att samla vatten i dammen ovan kraftverket. Rensgaller finns vid intaget till kraftverket med en fiskledare.
Dammen vid Gustavsfors har dock en påverkan på sedimenttransporten. Intrycket från denna undersökning är att mängden suspenderat minerogent material är mycket låg även vid höga flöden. Sedimenttransporten domineras istället av bottentransport. När träluckorna ligger i det mellersta utskovet i dammen, som går tvärs över
huvudfåran, kommer framförallt ytvatten att passera över utskovet.
Vid botten bromsas flödet upp och sedimenten avsätts på botten
uppströms dammen. I jämförelse med äldre kartor över området verkar de små öar ovanför dammen vara mindre än idag. Man skall
dock beakta att sträckan med strömmande vatten är relativt kort och
botten uppströms är stenig, varför man kan anta att den totala sedimenttransporten är relativt liten vid Gustavsfors. Omlöpet som finns
vid dammens östra sida kan ge viss positiv effekt, men på grund av
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liten storlek och att den ligger vid sidan av huvudflödet bedöms omlöpet inte ha stor effekt på sedimenttranporten.
Påverkan av Gustavsfors kraftstation
Påverkanskategori Påverkan
Hydrologin
Ingen påverkan på flödet
men en dämmande effekt
uppströms
Kontinuitet
Delvis påverkan genom
dammen. Omlöp finns
Transport av
Påverkar bottentransporten
material
negativt. Liten påverkan på
suspenderat material
förutom det materialet som
går in i sidofåran och
damman ovan kraftverket.
Landskapsformer
Uppströms dammen har en
forssträcka försvunnit
annars liten påverkan
Ekosystem
Om utskoven kan stängs
helt i dammen öster om
kraftverket kan detta
påverka ekosystemet i
forsen negativt

Förslag till åtgärd
Annan typ av utskov där vatten
släpps förbi vid botten
Utvärdera funktionen av omlöpet
Ändrat utskov

Fredriksfors kraftstation
Kraftstationen är belägen vid östra kanten av Helgeån. Vid platsen
har det varit kvarnar under lång tid. På skifteskartan från 1802 är
kvarnar markerade på samma plats som dagens kraftverk. Även en
fångdamm är markerad på kartan. Dagens kraftverk har en betydligt
större fångdamm och jämfört med äldre kartor har området norr om
kraftverket inom fångdammen grävts ur. I fångdammen finns det två
mindre utskov. Förmodligen har också grävarbeten genomförts nedströms kraftverket. Fallhöjden i kraftverket är 2 meter.

Figur 117: Forsträckan nedströms Gustavsfors. Notera få stora block i fåran.

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

Naturvärdesbedömning i Helgeån och Hackekvarn

153

Kraftverkat har ingen regleringsmöjlighet utan det vatten som kommer in fångdammen kan nyttjas för kraftproduktionen. Påverkan på
hydrologin blir därför marginell förutom lokalt uppströms och nedströms kraftverket. I och med att kraftverket endast tar en del av flödet i anspråk och att fångdammen endast sträcker sig över halva fåran, påverkar kraftverket kontinuiteten i begränsad omfattning. Bottentransporten kan dock påverkas negativt genom fångdammen.
Påverkan av Fredriksfors kraftstation
Påverkanskategori
Hydrologin

Kontinuitet
Tranport av material

Landskapsformer
Ekosystem

Påverkan
Förslag till åtgärd
Ingen påverkan på
Helgeåns flöde förutom en
lokal påverkan uppströms i
fångdammen
Delvis påverkan
Utvärdera funktionen av
vandrande organismer
utskoven. Fiskledare?
Påverkar
bottentransporten i halva
fåran. Liten påverkan på
suspenderat material.
Lokalt har fårans morfologi
påverkats
Lokal påverkan på
ekosystemen framförallt
uppströms fångdammen

Aspholmen
Består av en låg damm som sträcker halvvägs ut i fåran. I dammen
finns två utskov. Krönhöjden är liten, under 1.5 meter. Vid dammen
har det tidigare funnit en kvarn. På en skifteskarta från 1802 finns en
kvarn på fårans östra sida ungefär där en bro finns idag. Denna
kvarn har tagits bort någon gång mellan 1802 och 1864. På 1864 års
skifteskarta finns en kvarn angiven på västra sidan av fåran men ingen damm. Nuvarande damm finns inte med i SMHI dammregister på
grund av sin låga höjd.
Idag går mycket vatten förbi dammen öster om den stora ö som
ligger i Helgeån. Vid besökstillfället vara utskoven öppna varvid
mycket vatten passerade genom utskoven.
Dammkroppen fyller ingen större funktion idag men kan utgöra
en kulturhistorisk lämning. Dammen påverkar inte hydrologin i sig
men ger en negativ påverkan på kontinuiteten. Om utskoven är
stängda periodvis, kan detta leda till deposition uppströms dammen.
Samtidigt kan dammen utgör ett onödigt hinder för uppströms och
nedströmsvandrande arter i Helgeån. Dammen skulle kunna åtgärdas genom partiell rivning genom att ta bort utskoven men bibehålla
resten av dammkroppen.
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Hotbild
Vattenmiljön
För vattenmiljön finns flera olika typer av hot. Tidigare grävning av
åfåror och rensningar av stenblock har förenklat åfårans utseende och
minskat variationen i bottentopografin på många platser. Mängden
ståndplatser för fisk har minskat. Förenklingen kan också ha försämrat för exempelvis tjockskalig målarmussla som ofta sitter i sand/grus
i lä bakom större stenblock. Flera hundra år av hävd längs åns stränder tillsammans med årensningarna har också gjort att mängden död
ved i vattnet blivit liten. Detta har bidragit till att variationen och
mängden gömställen har minskat i ån. Försämrade förutsättningar i
bottenstrukturen kan ha gjort att förutsättningen för flera arter försämrats vilket i sin tur kan göra arterna mer sårbara för andra påfrestningar i miljön.
I mitten på 1800-talet har sjöarna i området sänkts kraftigt för att
vinna mer odlingsmark. Uppgrundning av sjöar kan innebära att en
process av igenväxning av sjöar sätter igång. När man jämför Tornasjön med kartor från 1950-talet kan ser det ut som en tämligen omfattande igenväxning med våtmarksvegetation skett. I ett initialt skede
kan igenväxningen ha positiva effekter på faunan av vissa våtmarksfåglar. Det kan även möjligen gynna malen som använder grunda
varma våtmarksområden som lekmiljöer och uppväxtmiljöer. Om
igenväxningen fortskrider och kanske accelererar kan detta dock vara
negativt för våtmarksfåglar och mal.
Under främst 1970-talet drabbades området av försurning p g a
luftföroreningar. De naturliga stammarna av öring och harr slogs ut i
Helgeå. Med hjälp av kalkning har pH återhämtat sig. Det finns dock
tecken på att Helgeå drabbas av surstötar. Vid bottenfaunaprovpunkterna vid Oshult och Gustavsfors visar proverna av bottenfaunan flera gånger under 2000-talet på betydlig försurningspåverkan. Enligt
Karl-Axel Karlsson, Linnébygdens fisk- och kräftodling sjönk pH till
ungefär 5 efter de stora nederbördsmängderna under sommaren
2007, vilket kan skada både bottenfauna och fisk.
Tidigare omgavs ån av ängsmarker, hagmark och betade skogar.
Idag har i sort sett all denna mark planterats med monokulturer av
gran där i stort sett allt löv tagits bort. Kantzoner utmed vattenmiljöer saknas ofta helt. Dessa granskogar innebär att markförsurningen
ökar och att vattendragen tillförs mer surt vatten.
Vid inventeringen noterades att vattnet var kraftigt humusfärgat
samt en stor mängd fint organiskt material i bottnar och på vattenväxter. Enligt uppgifter har humushalterna ökat kraftigt sedan 1990.
Detta kan bero på flera saker som ändrad markkemi, nederbördsmängder, ökad mängd granskog, dikningar av torvmark, ökad
mängd hyggen och körskador.
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Vid besöken noterades att stora områden längs ån var hyggen efter
stormen Gudrun. Kantzoner mot vattenmiljöer saknas ofta helt. På
flera platser står planterad granskog på blötmark på flodplanet som
regelbundet översvämmas. Då sådan skog blåst ner har det på flera
platser kraftiga körskador uppstått i den blöta marken samt även i
några bäckar. Samtliga tillförande bäckar till ån är dikade och i några
bäckar sågs tämligen nygjorda underhållsdikningar. Även mossar
ligger längs ån där diken gjorts. Kring Möckeln finns enligt uppgift
flera större torvtäckter där vissa under senare år utvidgat verksamheten. Dikningar av skogmark, sumpskog och myrar innebär en snabbar utspolning av vatten vilket kan öka erosion och flödestoppar. Risken med underhållsdikning är att det är lätt att dikena blir något djupare än tidigare eftersom man använder grävmaskiner.
Allt detta är troligen bidragande orsaker till ökad humushalt. Den
stora mängden hyggen som uppstått, med stigande grundvatten och
avrinning som följd, kan innebära en betydande påverkan under senare år. Effekterna av hyggen, dikningar, körskador kan också vara
en ökad transport av fint organiskt material som sätter igen bottnarna.
Brunfärgning av vattnet missgynnar viss vattenvegetation. Enligt
Karl-Axel Karlsson Linnébygdens fisk- och kräftodling har humushalt och transport av organsikt material ökat efter stormen Gudrun.
Vid ökad nederbörd ökar humushalten och sommaren 2006 drabbades fiskodlingen av ökad dödlighet som sammanföll med starkt
brunfärgat vatten som kom vid en period med ökad nederbörd efter
en torrperiod. Fint organiskt material som sätter sig i bottnarna kan
vara ett hot mot öring och musslor. Man kan förvänta sig en fortsatt
ökad humushalt och transport av organiskt material om nederbördsmängderna kommer att öka.
Vid Oshult har bottenfaunaundersökningarna vissa år visat på en
måttlig eller betydlig föroreningspåverkan.
Landmiljön
Naturvärdena på land är starkt beroende av en lång historisk kontinuitet av naturtyperna. På grund omfattande plantering av gran på
tidigare kulturmarker har oftast den historiska kontinuiteten blivit
bruten. Endast i vissa områden finns fortfarande hagmarksrester och
gårdsmiljöer med gamla ädellövträd och hagmarksekar eller med
blommor som vädd och gökärt. Den stora förändringen av landskapet har troligen inneburit att en ganska stor mängd arter försvunnit
från områdena.
Hoten för landmiljöerna är flera. En fortsatt minskning av betande
djur innebär ytterligare igenväxning. Redan idag har igenväxningen
gått långt vilket gjort att ängsflora och många insekter knutna till den
trängts undan kraftigt. Gamla hagmarksekar är kanske det träd som
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bär den största biologiska mångfalden. Dessa träd är ofta under kraftig igenväxning vilket redan skadat och dödat många av träden. Ytterligare skador sker om inte röjningar görs. Populationer av exempelvis rödlistade arter som klockgentiana VU, väddsandbi VU och läderbagge NT lever i så små populationer och isolerade miljöer att de
löper mycket stor risk att dö ut lokalt. På grund av små ytor med
fortfarande hävdad mark är ofta överbete ett allvarligt hot mot ängsväxter, fjärilar och vildbin.
Ett annat hot är produktionsskogarna av gran med mycket stor
brist på lövträd och död ved. Produktionsskogarna, med stor brist på
gamla träd, löv och död ved, gör att landskapet blir kraftigt fragmenterat för många arter vilket kan bidra till lokala utdöenden. På några
ställen finns kulturmarker med självföryngrad skog där lövinslaget
är stort och mängden död ved är tämligen stor. Det finns risk att sådana områden omförs till granproduktionsskog i framtiden.

Förslag till åtgärder
•

Vattenmiljön

•

På vissa rensade sträckor är det lämpligt att placera ut större
kluster med block som skapar variation och ståndplatser i
vattenmiljön.

•

Spara död ved som hamnar i vattnet. Vid hinder som uppstår
kan toppar kapas eller trädet vinklas in nedströms mot stranden så att passagen blir fri.
Flodplan och skyddszoner

•

Skapa kantzoner mot vattenmiljöer som har minst åfårans
bred. Mindre vattendrag bör ha kantzoner som är minst 10 m.

•

På flodplan som översvämmas bör inte skogsbruk bedrivas.
På sikt bör skog som växer på flodplan bestå av lövdominerad skog som helst får utvecklas fritt. Spara död ved.

•

Skapa sammanhängande lövområden med gamla träd och
död ved längs vattendragen.

•

Rensning av diken bör ej ske.
Landmiljöer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

•

Röj runt vidkroniga ekar. Det bör vara minst 6 m till närmaste
trädkrona.

•

Håll även öppet runt andra hagmarksträd i hagmarksmiljöer.

•

Fortsatt hävd i hagmarker och gärna återupptagen hävd i
igenväxande hagmarker.
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Figur 118: Forsträckan nedströms dämmer vid Aspholmen.

Figur 119: Fåra i kvillområdet vid Aspholmen.
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